
Acta de la segona reunó de la preparació de la segona jornada de la Repera.

Assistents:
Marc de la Pera, Miquel, Cristina, Ariadna i Sergi de Germinal, Pere i Concepció de l'Aixada, Marc de l'Almaixera, Jose 
de Tota Cuca Viu, Fernando de Verduretes.

Tenim dos punts de l'ordre del dia: 
- Valoració de la Memòria
- Com enfocar les solucions per a treballar a la segona repera?

Abans de començar ens fem la pregunta: què passa si apareixen noves idees, reflexions, problemàtiques,... tot preparant la 
segona jornada? Cal establir mecanismes d'acollida d'aquestes noves propostes? La resposta que surt és que ja hi ha un 
mecanisme, el bloc o el correu electrònic, de forma que durant aquest temps entre les dues Reperes s'aniran recopilant les 
propostes i no serà massa esforç d'incloure-ho en una Memòria versió 2.0.

Pel que fa a la valoració
Hi ha un fort consens que el document s'ha de pulir per a que sigui pràctic; fàcil de llegir per a més persones; per als que 
no van assistir a la Repera el document és massa feixug.
Hi ha determinades propostes/problemàtiques coincidents a més d'un eix. Caldria, o bé minimitzar la redundància o bé 
aprofitar-ho per prioritzar-ho com a temes a tractar a les segones jornades.
Així el document de la memòria serviria per a nosaltres -els preparadors de les segones jornades- per a dirigir el debat i 
preparar el material per a poder passar als grups de consum i els productors per a optimitzar el resultat de la Repera 2.
Es planteja la necessitat de fer un document més assequible per a cooperatives/i productors; pensant per exemple en els 
que no van poder assistir. El document pot ser un resum que no perdi la diversitat que es reflexa a la memòria o quelcom 
extens però que no segueixi l'estructura de les jornades. Tot i així no és una prioritat aquest document, sinó que és més 
important els continguts de treball de la segona jornada; i segurament aquests continguts ens facilitaran la redacció del 
document de divulgació de "la Repera".

Pel que fa al treball de preparació de la segona Repera:
Aquest punt es divideix en dos parts, els continguts i la metodologia de treball. Per al primer punt constatem que no hem 
analitzat suficient la memòria i decidim que una comissió de treball faci una proposta d'extracció dels punts de treball més 
clars a debatre a la Repera.
Aquest grup de treball es reunirà dilluns 28 de juliol a les 16:00 també a l'Aixada.

Pel que fa a la metodologia; es comenta que les comissions segurament estaran formades per poques persones -perquè som 
pocs i n'hi haurà unes 8 (entre parèntesis les persones coordinadores): - Metodologia (Marguerite i Joana); Infraestructura 
(Joana i algú més pendent); Contingut (pendent de subdividir-se en eixos temàtics els quals no han de coincidir 
necessàriament amb els de la Repera; Cris, Marta, Natàlia, Albert, Fernando, Javi, Concepció i Miquel); Difusió (Cris, 
Xavi i Sergi); en Llull, productor, pot fer de mediador amb la xarxeta.

Per aquest motiu es podran reunir quan puguin/vulguin o fins i tot treballar en xarxa. Les comissions de continguts es 
generaran també en xarxa un cop s'hagin plantejat els continguts a la reunió de dilluns 28 de juliol.
Les comissions de continguts hauran d'ampliar la informació dels "temes" i programar solucions (plantejar quines 
solucions serien realitzables, aplanar el debat,...). Per exemple es comenta que la Xarxa Agrobiològica va estar treballant 
durant 3 anys i té molta informació vàlida per al debat que volem.
El treball de les comissions de continguts ha de fer-se evitant "dirigismes" i preparant el debat per a que els que participin 
a la Segona Repera tinguin la impressió que estant decidint les solucions i no pas que s'ho troben tot fet.
Hi ha una nova comissió possible que seria la de redactar el document que abans hem anomenat com a document de 
divulgació de la Repera. No surt però cap coordinador d'aquesta comissió.

Per altra banda, l'Elena, el Javi, la Mònica i la Joana, estem en un grup de treball dit "grup de motivats per la 
agroEcocomunicació" amb la idea de centralitzar tota la info sobretot de coopes i productors. per facilitar els recursos. 
Estem en un primer moment i la primera tasca és: detectar la info que la gent necessita. Per això em fet un enviament 
d'enquestes a la base de dades de la repera i grup de sobirania alimentaria del decreixement. De cara al setembre poder 
tenir prou respostes com per començar a pensar en el format d'aquesta recollida d'informació. Qui vulgui enquestes que les 
demani a waingunga2001@yahoo.es 
Hem pensat en un format web i també un format paper. Tot aquest projecte també anira englobat a la mega web que va 
sortir proposada al decreixement, un mega portal on posar tota la info de tots els moviments socials, i per tant això en seria 
una part.

https://webmail.tinet.org/src/compose.php?send_to=waingunga2001@yahoo.es

