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Dissabte 7 i diumenge 8 de febrer

Cuina a càrrec de Xicòria

Les
jornades de La Repera són

un espai de trobada entre productors
i grups de consum i cooperatives de productes

ecològics on compartir reflexions, informacions,
experiències i expectatives, i crear projectes en comú.

Van sorgir arran del FSCat, quan es va fer palesa la necessitat
de debatre i treballar conjuntament certs temes i problemàtiques

per tal de seguir caminant plegats en el món de l'agricultura
agroecològica.

La primera jornada va ser al juny, l'objectiu era fer una fotografia de
com estava el pati i saber per on començar a treballar. Aquestes 2es
Jornades són un pas més en el procés.

Es va veure que calia (in)formació degut a que la majoria dels grups
de consum són molt joves. Per tant hi haurà espais formatius sobre
segell participatiu, qualitat dels productes, compensació de riscos
i planificació, i grups de treball respecte al segell participatiu

i la participació social. Hem de ser conscients que en un
cap de setmana no enllestirem tots els temes, simplement

hem de trobar inquietuds comunes i engegar línies
de treball conjuntes.

No t’ho pots perdre!

Agraïm la màxima
difusió entre consumidors
organitzats i productors

· LLOC
Can La Censada

Sta Margarida de Montbui
Està a 12km d’Igualada (FGC)

www.lacensada.cat

· DIES I HORARI
dissabte 7 de febrer de 10h a 14h i 16h a 20h
diumenge 8 de febrer de 10h a 14h

Dissabte a la nit.... Balleruca!

Cuina a càrrec de Xicòria

 Tens temps fins el 2/2.
Places limitades!

El full d'inscripció el trobaràs al bloc
(http://repera.wordpress.com) junt a la resta
d'informació de les jornades. Un cop omplert, envia-
ho a larepera@pangea.org

Demanem un compromís en l'assistència un cop t'hagis
inscrit, tant per l'organització com per la logística.

Transport: no s'hi pot arribar directament en
transport públic. Per això cal que a la inscripció

detallis si tens places disponibles o
necessitat d’un mitjà de transport.

laRepera!
jornades 2

Si organitzar-se per comprar engrup
     ja és la pera... això serà ...



TARDA

MATÍ
Taller de metodologia i

dinàmiques per assemblees. Es facilitaran
eines per a què les assemblees siguin més

divertides, efectives i democràtiques. Dinàmiques de
diàleg, de facilitació, de presa de desicions molt pràctic i

enfocat a coopes i xarxetes de productors.

Responsabilitat compartida - Planificació de cultius i compensació
de riscos. Bledes amb forats. Enciams petits. No sabem què fer amb

els naps i a l'estiu què passa? I si falta aigua? i si plou sense parar? Què
hem de fer a l'hort amb la gran collita de l'estiu? I si la pagesa es fa mal
a l’esquena? La gran indústria ha fet de tot plegat, natura, clima, consumidors,
un joc de variables revisibles. Però què fem nosaltres? Qui ho assumeix,
consumidors o productors. I si ho féssim plegats? I si trenquem el binomi
consum producció i construïm plegats una bona planificació.

Motivacions per a organitzar-se col·lectivament. Espai de debat on es
visualitzaran les diferents motivacions que ens porten a participar
en col·lectius que treballen per a un consum crític. Descobrirem

les opinions polítiques (si n’hi ha) darrera d’aquestes motivacions
i reflexionarem sobre l'abast i les limitacions/dèficits de

la nostra acció política. Participaran els grups de
productors de Cal Cases i la Xarxeta i els grups

de consumidors de La Torna, Xarxa de
consum solidari i L'Aixada.

programa
dissabte

Fem camí cap el segell
participatiu !! (formatiu). S’explicitaran les

raons que generen la necessitat de desenvolupar
un Segell Participatiu per a l’agricultura Ecològica a partir

d’una valoració crítica a la certificació oficial, i la seva relació
amb el procés creixent d'industrialització de l’agricultura ecològica

amb menció explícita del nou Reglament europeu. En aquest context,
es situaran les limitacions i insuficiències dels Consells Reguladors

d’agricultura ecològica.

Es presentaran els principis i continguts dels Sistemes de Garantia Participatius
en base a diverses experiències pràctiques, amb especial atenció al projecte andalús

en marxa i que exposarà personalment Eva Torremocha, presidenta de l’Associació
Al-Munia de Màlaga i discussió dels objectius generals i estratègies globals a seguir
dins del territori català.

Responsabilitat compartida -Qualitat del producte. Kiwis massa petits! Bledes amb
forats! En el mercat agroindustrial hi han unes normes de qualitat; les fruites han de
ser d’una certa mida, l’aparença ha de ser perfecta, ... En la relació directa, necessitem
unes normes de qualitat?

En aquest taller reflexionarem sobre la necessitat o no de que existeixin unes
normes de qualitat. Pagesos i consumidors explicarem el nostre punt de vista
i si fos el cas, tots plegats formularem uns possibles criteris de qualitat del

producte.

Com aprofitar les verdures. Què fem amb els naps?? Taller de
sensibilització a través de la cuina. Compartirem maneres

d’aprofitar les verdures, i perdrem la vergonya amb aquelles
que encara no hem descobert i no sabem com

es cuinen ni per a què serveixen!! I
aprendrem a fer pà.



diumenge

MATÍ
Distribució conjunta. Es presentaran

diferents experiències de distribució col·lectiva i
coordinada. amb la idea de que sorgeixin sinèrgies.

Aprofitar millor el que estem fent, generar alguna proposta
alternativa com per exemple una central de distribució per l’àrea

metropolitana, o també algun mecanisme per afavorir la disponibilitat
a territoris menys densos.

I a més, hi haurà espai per a grups espontanis - possibles grups de treball
que volen anar al seu rollo per aprofitar el temps – i / o la possible repetició

d'algun taller.

Fem camí cap el segell participatiu !! (grup de treball). Presentació, discussió i
aprovació (si hi ha acord) de les diferents experiències i propostes concretes de
pagesos i consumidors per engegar el procés de creació a Catalunya d’un Sistema
de Garantia Participatiu (segell) i discussió de la proposta de creació d’una Comissió
Promotora que impulsi tot aquest procés.

Grups de consum agroecològic i acció política per a la Sobirania Alimentaria.
Taller participatiu per reflexionar i concretar què aporten i què podrien

aportar les cooperatives i grups autogestionaris de consum agroecològic
a la lluita catalana per la Sobirania Alimentària en el marc de les

properes mobilitzacions contra l’agricultura i l’alimentació
transgèniques, contra el supermercadisme i per a la Sobirania

Alimentària.


