
Acta de la reunió de preparació de la Repera del dilluns 15 de setembre. Aixada , 19:30

Assistents: Anna de I un rave, Concepció i Maripili de l'Aixada, Topo de Verduretes, Marta de la 
Xarxa, Ferran i Yolanda de Cal Rosset i Germinal, i també de Germinal Sergi, David, Ariadna, 
Marta, Natàlia i Miquel.

Temes a parlar:
– Tast d'Ecoconsum
– Xarxeta
– Proposta de continguts
– Repàs de comissions de treball
– Calendari
– Post, per si

Ecoconsum: L'Anna ens explica que La Repera i Ecoconsum són similars i treballen temes diferents 
cadascun. Ecoconsum podria vehicular temes concrets de la Repera.
Es fa la reflexió sobre ecoconsum, com a quelcom diferent de un grup de representants de les 
cooperatives i grups de consum; i amb les mateixes persones reinventar ecoconsum.

Xarxeta:
Com ja ens van explicar a la Repera, els productors es van reunint de manera periòdica a casa de 
cadascun d'ells i fan una visita i després una reunió. Actualment estan parlant de la certificació 
participativa. Han decidit fer unes fitxes per poder explicar les visites que estan fent. Aviat tindran 
una pàgina web i podran penjar les fitxes. Val a dir que les fitxes a l'abast de totes les cooperatives 
era un objectiu de la Repera. Els productors no tenen massa fe que els consumidors facin les fitxes -
per lents i per no complir decisions; és el que té no ser professional-.
La certificació es planteja entre altres motius per sortir del CCPAE per molts motius i entre altres 
per la nova normativa de la UE.
En general la Xarxeta s'està preparant per un creixement en pagesos i terres.

Per altra banda i valorant la Repera, s'explica que algunes cooperatives han intentat aplicar algunes 
propostes de la Repera i han vetllat pel consum a l'estiu; o han “potenciat” les visites als proveïdors.

Continguts:
S'explica com es va concloure a la darrera assemblea del grup de continguts: poques propostes i 
triades de forma participativa; amb una elevada tendència pràctica.

Es mostra la proposta que li faltava pulir, i ens sembla en general bé. Hauria d'acompanyar aquesta 
acta però no la tinc.

Es reclama que hi hagi una petició de reflexió i de valoració. I de fet, a l'acta de la reunió de 
continguts passada ja es pretenia aixó. Va bé que es recordi perquè així no ens oblidem.

Es fa un debat sobre l'espai polític i els reptes que no està inclós en l'esbós de temes. Es planteja la 
possibilitat de posposar aquesta reflexió a una tercera jornada però es valora que pot bloquejar 
determinats debats, així que: es proposa debatre aquest tema a la comissió de continguts i afegir, 
com a mínim fer un grup de reflexió sobre aquest tema al llistat de propostes. També pot ser 
interessant fer un debat o xerrada sobre el tema, que es podria fer durant les jornades o fins i tot 
abans de la Repera 2.

Cal redactar la carta per a enviar als productors i als consumidors per a demanar la seva participació 



a la tria dels continguts. S'encarreguen la Concepció i la Natàlia. La carta implicarà que els grups de 
consumidors i de productors debatin les propostes dues vegades. Primer per a prioritzar-les i un cop 
estigui el programa tancat, per a preparar-se la seva opinió davant de la resta de grups. I que generi 
participació de tots, primer fent-nos arribar la seva opinió sobre la proposta de continguts, i 
finalment a les jornades de la Repera-2.

Comissions de treball:
es fa un repàs, 
a comunicació hi ha actualment la Cristina, el Sergi, el Miquel i s'apunta també la Yolanda.
S'encarreguen de gestionar la transmissió d'informació, de gestionar el bloc i les respostes; i de 
preparar la difussió.

A infraestructura, no hi ha ningú encara, s'encarregarà de cercar el lloc, i de preparar les 
inscripcions, i de tot el que està relacionat amb el material.

A continguts, hi ha gairebé tothom. De moment el coordinador és el Miquel però a la propera 
assemblea espero que això canviï. Quan es tinguin més clars els eixos de treball es dividirà la 
comissió en subgrups per a treballar per separat cada grup de continguts.

A metodologia, hi havia la Joana i plantegem que serà una transició entre els subgrups de continguts 
cap a aquesta comissió per a millorar el desenvolupament de la Repera2. Hi ha també la Marta de 
Germinal i la Margueritte.

Calendari: veient el temps que tenim ens plantegem posar-nos les piles i accelerar-nos. També 
veiem que per qüestions pràctiques la jornada s'haurà de fer cap a principis de Febrer.
Ens marquem unes fites: enviar la carta aquesta setmana següent -s'encarrega la comissió de 
continguts-, posar data de retorn de les respostes a finals de novembre, i tancar el programa a 
mitjans de desembre. D'aquesta manera els productors i els consumidors tindran gairebé 2 mesos 
per a decidir els temes a parlar -prioritzar-los segons el seu criteri i valorar la primera repera-, 
nosaltres tindrem gairebé un més per a tancar el programa, i de nou els productors i els consumidors 
tindran un mes i mig per a preparar la seva posició per a cada tema a tractar.

La comissió de continguts que enviarà la carta ha quedat dilluns 22 a Germinal Sants a les 19:30.


