
ACTA REUUNIÓ REPERA II:  dilluns 17 de novembre de 2008

Assistents: Alf, Una altra noia de qui no recordo el nom(!) (XCS), 
Concepció, Pere (l’aixada), Miquel (Germinal Vallès), Mònica (TCV), Ari, 
Sergi, Cris (germinal), Agnès.

1. Lloc de realització de les jornades

Es comenta que estaria bé contextualitzar l’entorn i procurar de fer-ho en 
algun lloc que sigui afí a la temàtica i la història.
El Miquel trucarà al Guillem, la Cris al Joan Domenec per veure si hi ha 
idees o propostes.
És important que sigui mínimament accessible per tal de facilitar 
l’assistència. S’ha de buscar un lloc on hi hagi lloc per a dormir (llits?) i 
calculem que per unes 100-150 persones (millor que sobri). L’Alf parla de 
Can Franc.
Decidim que tothom que tingui informació del tema l’envií a través de la 
llista de coordinació. 
De moment a la comissió d’infraestructures s’hi apunta la Concepció, però 
queda molt clar que aquí farà falta força gent (les jornades requeriran de 
molta feina de logística i preparació). 

2. Comissions

COMUNICACIÓ:
Hi ha el Miquel, la Cris, Yolanda, el Sergi, el Topo, l’Ari. Han fet molta 
feina!!!

● Han aconseguit modificar el blog! Ara està tot ben organitzat.
És molt important utilitzar-lo i entendre’l com una eina de comunicació: 
enviar, aportar, opinar, o fins i tot penjar temes sobre els que es vulgui 
debatre. En aquest casos només cal enviar-ho a la secció que domina la 
informàtica per a que ho pengin.

● S’han creat 2 llistes: la de comunicació interna d’organització de les 
jornades, i una llista que per a la difusió i per a totes les participants.

● Dins la comissió s’han dividit les coopes, les han apadrinat. Això vol 
dir que cadascú fa el seguiment quantes coopes de manera més personal i 
exhaustiva pel que fa al tema de les cartes. Serveix per renovar la base de 
dades (doncs s’estableix contacte amb els diferents representants) i també 
de baròmetre per a saber com estan els ànims a cada casa. Estan contents 
del resultat i per això demanen que s’hi apunti més gent a fer aquesta 
tasca. (hi ha massa cooperatives per a que se les reparteixin només els de 
la comissió de comunicació). Qui vegi que pot fer el seguiment, ni que sigui 
d’una cooperativa, que s’hi apunti.

● Han creat 2 documents compartits (d’aquests que estan penjats a 
la xarxa).
1) Una base de dades de totes les cooperatives actualitzades i la informació 
relacionada amb qui l’ha “apadrinat”.
2)Un document preparat per a fer el buidat d’informació un cop arribin les 
propostes de treball de cada grup.



Enviaran tots dos documents als que estem a la reunió. La base de dades 
no l’enviaran tal qual, sinó que només enviaran el quadre de situació i 
apadrinament de cada coope, sense les dades.

3. Consolidar grups

Fa falta consolidar els grups de treball o comissions. La Cris comenta que és 
molt difícil treballar amb la poca constància que hi ha per part d’alguna 
gent, i que és important saber amb qui es compta a l’equip global i fins on 
arriba el compromís. No hi ha una ronda de posicionament individual dels 
participants, però si que hi ha gests que donen ànims: l’Alf comenta que 
des de la XCS volen tornar-s’hi a posar i que calcula que 5 pesones podran 
estar actives; la Mònica de TCV diu que està fent la primera presa de 
contacte, però que la intenció és veure si Tota Cuca Viu s’anima d’alguna 
manera individual o col·lectivament...i en general es comenta que hi ha 
moltes més eines i feina feta que en l’anterior Repera.
Així, doncs, les comissions estan:

Continguts:  Sergi, Ari, Pere, Cris
Comunicació: Miquel, Cris, Topo, Ari, Yolanda
Infraestructures: Concepció
Metodologia: Marta, Marguerite, Joana, Natalia

4. Continguts:

De cara a treballar el tema de continguts, que tocarà ara, seria interessant 
seguir insistint en anar a alguna reunió de la Xarxeta. Aquesta propera del 
23 de novembre no pot ser perquè els pagesos i pageses han dit que tenen 
l’assemblea plena amb temes d’organització seva, però es proposa de mirar 
d’anar-hi a la de desembre. La Cris diu que seguirà intentant comunicar-se 
amb la Maria i el Ferran.
Quan es comencin a treballar les respostes que es rebin, la comissió de 
continguts i metodologia haurien de treballar plegades (sense que vulgui dir 
fusionar funcions), per anar definint programa.

5. Calendari
Abans del dia 22 de desembre (moment en que ha d’estar definit el 
contingut del programa, mes o menys...) es farà el següent:

Dia 1 Desembre: una reunió de comissions (continguts+metodologia) 
per preparar la informació que s’ha rebut i veure com es treballa de cara 
a portar-la a una reunió general de tot l’equip organitzador.
Dia 15 desembre: Reunió general per a fer la “samfaina final” i definir el 
programa (definir el programa vol dir tenir ben clar el què es tractarà i 
una mica esbossat el com, però queda clar que després metodologia te 
temps per anar treballant la manera d’abordar els continguts que es 
decideixin)

Lloc i data de les properes reunions:
Reunió comissions Continguts i metodologia: Dilluns 1 desembre a les 
20:30 a l’Aixada (C/. Argentona, 11)
Reunió general organitzativa: Dilluns 15 desembre a les 20:30 a 
Sants Germinal (C/. Rossend Arús, 47)


