
ACTE REUNIO REPERA

Dia: 27/12/08
Assistents: Miquel, Natàlia, Yolanda, Sergi i Cris de Germinal
Lloc: casa de la Natàlia

Ordre del dia:
 Coordinació de la repera2 i disseny i dinamització dels diferents eix
 traspassar la informació dels diferents contactes. Elaborar el programa 
 Valorar el cartell per enviar-ho i penjar-ho al bloc.
 Logística i espai: Pressupost / compra bitllets/ espai. Cal Cases o un altre?

Espais
A Cal Cases no es pot fer perquè estan en obres. Les altres 3 propostes no convencen, 
així que decidim seguir buscant i donar veus. Possibilitats:
- Can Girona (Sergi)
- Casa de colònies parc natural Montnegre (Cris)
- Preguntar al Marc Flautista i a l’Annais (Cris)
- Can Pipirimosca o preguntar al Pere si sap algun espai per la zona (Natàlia)

Coordinació de la repera2 i disseny dels diferents tallers
Es parla de la necessitat i la importància de que cada eix tingui un referent / responsable 
/ coordinador que sigui una persona de les que està anant regularment a les reunions. 
A la reunió anterior no havia quedat gaire clar, i es reprèn el tema, sobretot pel que fa al 
segell participatiu. En aquest cas hi ha 3 col·lectius / persones interessades en aportar 
idees per a la dinamització de l’eix: Albert, xarxeta i ecoconsum. El tema ja va rodat 
però ha d’haver algú referent, a més de la comissió de metodologia (que és clau), que 
estigui a sobre per acabar de coordinar-ho. S’ofereixen la Cris i el Miquel.

Es deixa clar que la comissió de metodologia ha de supervisar cadascun dels eixos, 
per tal d’assegurar-nos una bona facilitació. Per tant, es diu que:

- cada grup que estigui preparant continguts ha d’estar en contacte constant amb 
aquesta comissió.

- seria essencial que continguts i metodologia es trobessin al complet, just després 
de Reis, per tractar aquest tema, i seria necessari que assistissin totes les 
persones implicades. Com a la reunió no hi som tots, decidim llançar diferents 
propostes de dates per a la reunió (proposta de local – Germinal Sants):

- Dimecres 7 a les 19h
- Dijous 8 a les 20h
- Dissabte 10 a les 10:30h

Pel que fa a l’espai d’acció política, es reprèn la proposta del Pere. Tampoc es comenta 
gaire perquè ell no hi és, però sí que es considera que els objectius de l’activitat 
s’haurien de redifinir i treballar-los amb metodologia. Si es vol una taula rodona per 
presentar els diferents models de cooperatives, els ponents haurien de ser cooperatives i 
no representants d’altres moviments com Som lo que Sembrem i La Xarxa 
Agroecologica, i si es vol tractar tema d’acció política, doncs portar ponents que puguin 
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parlar del tema. De moment no es veu clar i queda pendent tancar-ho a la propera 
reunió. 

Proposta d’ACCIÓ POLÍTICA del Guillem i Marc
(no es va parlar a la reunió per manca de temps però la poso a l’acta. la gent no l’ha 
rebut perquè la llista de distribucio no funcionava, així té l’oportunitat. A la propera 
reunió es comenta, si es creu convenient)

Títol taller: Grups de consum agroecològic i acció política per la Sobirania Alimentaria.

Descripció: 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 Alimentaria en el marc de les properes mobilitzacions contra 
l'agricultura i l'alimentació transgèniques, contra el supermercadisme i per la Sobirania 
Alimentària.

Durada: 4h.
Dia: dissabte 7 o diumenge 8 de febrer.
Talleristes: Marc Badal i Guillem Tendero

Proposta sobre RESPONSABILITAT COMPARTIDA (compensació de riscos i 
qualitat de productes)

S’encarregava la Yolanda.

Contingut: En el nostre mercat de relació directa, com regulem aquesta qualitat? Com 
defineixen la qualitat el consumidor i com la defineix el productor, quines diferències 
s’estableixen? La repera 2 pot ser un punt de trobada on pagesos i consumidors 
intercanviïn les seves visions pel que a qualitat. L’objectiu d’aquest eix és més aviat 
formació de cada col·lectiu perquè després ho apliqui dins d’aquest.

Seria interessant:  

- Presentació d’experiències de control de qualitat del producte, Brot o Manduca, 
fitxes de qualitat de la Xarxa de consum solidari. 

- Alguna mena de dinàmica, ex: s'entrega a la gent bledes (q ens menjarem 
després al sopar...) i la gent ha de pasar-li el control de qualitat, i a partir del 
resultat es fa el debat de la segona línea de qualitat i compensació. 

Es decideix partir de la proposta de la Yolanda però consultant-ho amb metodologia, 
perquè es descarta només la idea de “xerrada, taula rodona”. Es vol fer participar als 
assistents. Cal pensar els “punts calents” en relació a la qualitat, que sempre són motiu 
de discussió o controvèrsia, per tal de que puguin sortir en la dinàmica que es dugui a 
terme.

També es decideix contactar amb la Sofie i el Toni de Can Bofill perquè donin alguna 
idea més. S’encarrega la Yolanda.

Proposta sobre DISTRIBUCIÓ
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Costa plantejar aquest eix, però s’acaba puntualitzant mínimament els objectius:
s’estableix que hi ha d’haver una part més formativa i informativa (perquè és important 
treballar la distribució), presentació d’experiències, una part més de participació activa 
per part dels assistents.

Un altre espai per tractar de l’eficiència i alhora de la viabilitat economica (per exemple 
diumenge)

Es diu de contactar amb Trèvol – Xavi. No va quedar clar qui s’encarregava.

A la propera reunió es concretará més el tema. Estem pendents també de l’aportació de 
l’Angel Molina de Germinal.

Proposta sobre ESTIU I PLANIFICACIÓ DE CULTIUS
Presentació d’experiències de planificació: AMAPS, Brot, PACA?
Explicació de diferents fórmules de consum a l'estiu (Tota cuca viu, la Paca). I també 
incloure l’opinió d’algú que no consideri que el consumidor hagi de ser qui assumeixi la 
producció de l’estiu.

Proposta de taller – UN WOOFING MÉS LOCAL
Hi ha una proposta per part del grup de motivats del cal cases per tractar aquest tema, 
crear una xarxa de woofing però amb participants més locals, perquè generalment són 
estrangers, i això fomentaria l’apropament entre consumidor i productor.

Hi ha diversitat d’opinions i no s’arriba a un acord el dia de la reunió. Alguns ho veuen 
com un bolet, fora dels temes acordats i altres veuen una oportunitat ja que s’ha donat 
que hi ha una gent disposada a dinamitzar-ho. Es posposa la decisió per a la propera 
reunió. 

AMAPS:
Rebem uns documents del Pierre Besse sobre les AMAPS. La Natalia i la Cris 
s’encarreguen de fer un resum buscant els punts claus que interessen, tipus el document 
de la PACA (distribució, compensació de riscos...)

Es diu de fer el mateix amb l’experiència del BAH (Sergi)  i Beizama (Yolanda), Brot 
(Yolanda) per tenir clar que fan cadascun i on podrien encaixar millor. Aquests resums 
ens els intercanviarem abans de la propera reunió i així tindrem clares les coses. 

La reunió no dóna per més. La configuració del programa es posposa per després de 
Reis.

Data de la propera reunió a decidir entre tots. Afegeixo: és important que tothom digui  
la seva proposta de data i que fem un esforç per estar-hi. Crec que aquesta és una de 
les més importants, i que després ja ens podrem repartir la feina i cada grup treballarà 
més en paral·lel junt amb metodologia. Està tot molt verd i estem una mica espesos. 
Crec que hem de treballar en equip, COORDINAR-NOS, I no precipitar-nos i no tenir  
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por a opinar. Queda només un mes i molta feina per fer. Ànims! (aportació persona de 
la Cris)
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