
Acta de la reunió de l'organització de la Repera del dilluns 27 d'octubre del 2008
A les 20:30, a la Quimera, sonant radiobronca.
Assistents: Cristina, Sergi, Yolanda, Ariadna i Miquel de Germinal, i Topo de Verduretes.

Temes a parlar avui: 
-tancament de les jornades de juny (tema pendent).
-repàs de les comissions.
-problema de l'assistència a les reunions generals i la participació a l'organització.
-Paca
-trobada pagesos.

-Qüestions pendents de juny.
Es va resoldre que en Sergi s'encarregaria de tots els tràmits pendents. Les despeses acordem que 
vagin a càrrec de Germinal.

-repàs de les comissions:
-Infraestructura:  només hi ha una persona coordinadora i hi està per a que no estigui orfe. Cal que 
s'hi apuntin més persones per a començar a treballar el tema. És un problema que no hi hagi prou 
quorum a la reunió perquè aleshores no és possible fer que s'hi apuntin persones que estan treballant 
a l'organització de les jornades a la mateixa reunió. L'acta s'enviarà a la nova llista de correus dels 
organitzadors i esperem que hi hagi prou voluntaris per aquesta comissió.

-Comunicació: enviarem l'acta de la darrera reunió a la llista (va ser la setmana passada). Ens hem 
encarregat d'obrir dues llistes de correus (de fet estaven ja previstes però fins aquesta setmana no 
s'ha aconseguit obrir), una per als organitzadors (organitzarepera@moviments.net) i l'altra per a la 
difussió de les activitats/comunicacions per a enviar-ho a tots els contactes de la repera 
(repera@moviments.net). S'ha ordenat la llista de contactes i s'espera completar i corregir els errors 
actuals aviat. S'ha pensat com hauria de ser la web de la repera (el bloc, repera.wordpress.com) i 
estem treballant per a millorar-la. I, volem fer un seguiment de la carta enviada als grups de consum 
i proveïdors, per a, anar gestionant les respostes, i per assegurar que la major part dels grups la 
tenen en compte. Ens hem distribuït algunes cooperatives entre els membres de la comissió de 
comunicació i farem un contacte directe/personal. Per a aquesta funció creiem que ens calen 
reforços; si algú més s'hi vol implicar estarà molt bé. L'Ariadna agafarà alguna cooperativa per al 
contacte personal.

-Participació a l'organització:
Pel que fa a les tasques concretes que resten orfes, es valora que si a les reunions conjuntes no hi ha 
prou participació és difícil que s'hi impliquin els que actualment van seguint les assemblees a través 
de les actes. Cal que es tingui en compte per estimular la participació. S'enviarà una carta al llistat 
d'organitzadores explicant això. L'acta també s'enviarà a tots els contactes de la repera, però 
mitjançant un enllaç al bloc, així tindrem estadística de lectura i promocionarem la web.
Un fet que es valora que pot ajudar molt a la participació és una agenda de temes a parlar que 
acompanyi a la convocatòria. A la propera convocatòria es tindrà l'agenda preparada. Els punts a 
tractar a la propera reunió general d'organització es penjaran també al  bloc i així, mitjançant els 
comentaris s'estarà obert a l'aportació de nous temes. Hi haurà una proposta base: estat de les 
comissions, i valoració de com s'ha respost a la crida per ajudar a la organització de la repera2.
La convocatòria de la reunió es recordarà 7 o 5 dies abans.
Es proposa tornar a fer la reunió a l'Aixada. Ja s'ha confirmat que és possible, dilluns 17 de 
novembre, a les 20:30.

-Paca:
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Diumenge 8 es realitzaran unes jornades de debat entre consumidors i productors a l'àmbit del baix 
Llobregat i ens han convidat a explicar-nos. Tenen l'ull posat a les Amaps franceses. Hi anirà com a 
mínim la Cristina i segurament el Sergi, no tindrem un espai concret per a explicar-nos però en 
algun moment dels tallers ho podrem explicar.

-Trobada pagesos:
vam decidir alguna assemblea que podríem anar a veure què deien els pagesos respecte a la Repera, 
ells s'han posat en contacte i ens han convidat a venir, però no tenim molt clar com podem treballar 
conjuntament. Esperarem així una mica més de debat intern entre els organitzadors. La Yolanda ens 
explica que el tema prioritari per part seva és l'aval participatiu. El grup de continguts hauria de 
començar a treballar aquest tema. Ens preguntem a quin nivell diferent haurem de posar les 
propostes dels productors a la samfaina prevista pel més de desembre; la resposta sembla òbvia.

-properes reunions:
La propera reunió conjunta dels organitzadors es preveu dilluns 17 de novembre, 20:30, al local de 
l'Aixada.

La propera reunió de la comissió de comunicació, que sembla que és la única activa actualment, és 
pel dilluns 10 de novembre, a les 20:30, a la Quimera (al costat del cinema Verdi).

 


