
Reunió general de la Repera II
Germinal Sants – 15/12/08

assistents: Marguerite, Joan de Ca n'Amat, Concepció de l'Aixada, Sergi, Marta, Miquel, Yolanda, 
Cris de Germinal

Ordre del dia:
● definir el programa a grans trets
● Comentar com està el tema de l'espai

PROGRAMA:
En base a la proposta que ha presentat la comissió de metodologia, i a el que es va parlar a la reunió 
del 1/12, s'han decidit els temes a tractar a la Repera II  (Encara queda definir exactament els títols 
de cada espai / tema / taller) – al costat s'indica la persona que s'encarrega de buscar els ponents o es 
responsabilitza del taller, que no vol dir que l'acabi fent ell. Les de metodologia es queden al marge 
perquè ja tenen molta feina pensant la dinamització de cadascun dels tallers i de les jornades en 
global.

Responsabilitat compartida (Yolanda i Cris)
– Compensació de riscos
– Qualitat dels productes

Espai polític (Miquel i Pere Aixada)

Planificació anual: compromís de compra, què passa a l'estiu? (Yolanda)

Distribució conjunta – transport (Sergi i algun pinche)

Segell participatiu (Miquel i Cris)

Contactar amb persones que puguin parlar de les següents experiències: (Cris)
AMAP
La Paca
Bah!
I si tenim més idees i/o contactes, endavant! La idea és englobar-ho en els diferents temes / tallers 
perquè són transversals.

Es comenta de fer un taller de presa de decisions, però no s'acaba de confirmar. La idea queda en 
l'aire. 

També es diu de fer un sondeig per conèixer perquè les diferents cooperatives volen compartir un 
espai en comú, quina idea tenen al respecte d'això, quins són els seus objectius en ajuntar-se.

També es vol contactar amb Ecoconsum per oferir la possibilitat de que participin en algun taller o 
en la preparació... (Miquel i Sergi)

LOGISTICA I ESPAIS
La Concepció comenta que s'ha mogut tard però que hi ha més d'una opció, cap confirmada. El 
Miquel també està a l'espera de que el Guillem li comenti algun altre espai.

Es valora que la proximitat als transports públics és important, però també es veu improbable que 
una masia o casa de colònies siguin accessibles a no ser que s'utilitzi el cotxe. En definitiva, encara 



està pendent aquest tema.

La propera reunió és DILLUNS 22 DE DESEMBRE,  a les 20:30h a l'Aixada, c/ Argentona, 7

Ordre del dia:

– Acabar de decidir el programa perquè s'ha d'enviar als col.lectius segons calendari
– Valorar com va el tema de les tasques assignades, contactes, idees pels tallers...
– Veure com està el tema de l'espai per fer les jornades.

Si quan llegiu l'acte, penseu que podeu col.laborar d'alguna manera (idees, contactes...) en algun 
dels temes /tallers, poseu-vos en contacte amb la persona responsable.... el mateix perçl tema dels  
espais.... Gràcies :)


