
Reunió general de la Repera II
Gràcia – 22/12/08

assistents: Guillem, Entrepobles; Pere de l'Aixada; Sergi, Marta, Miquel, Yolanda, Natàlia, Ari, Cris 
de Germinal

lloc: Ateneu Rosa de Foc (finalment no es fa a l'aixada)
Ordre del dia:

● definir el programa i veure quins contactes i col·laboracions s'han aconseguit
● Comentar com està el tema de l'espai, logística, pressupost
● la comissió infraestructures necessita més gent.

PROGRAMA:
Pel que fa al segell participatiu, el Miquel i la Cris, segueixen sent les persones responsables, al 
menys de moment. Expliquen que els d'Econconsum han respost positivament i estan disposats a 
coordinar aquest eix. L'Albert de la PTF! També s'ha mostrat interessat. Queda pendent contactar 
amb els pages@s de la xarxeta per acabar de confirmar el seu interès tot i que ja sabem que estaven 
treballant en el tema. 

Els assistents a la reunió estem d'acord que potser hi ha d'haver més d'un espai per a tractar aquest 
tema: un més informatiu, ja que hi ha molta gent que desconeix que és un segell participatiu, i 
després un espai més de treball. S'acorda que s'ha de proposar a aquests 3 agents coordinar aquest 
eix, els hi comentarem la nostra proposta i que ells decideixin. (La Cris s'encarrega de contactar 
amb la Maria i l'Albert; i el Miquel amb Engràcia i demès persones interessades d'Econconsum).

Pel que fa a l'espai polític: el Pere llegeix la seva proposta per tractar aquest eix: una petita 
introducció on es fa una valoració de l'estat actual de cooperatives de consum de productes 
ecològics a Catalunya, l'autogestió i l'assemblearisme, i el plat fort és una taula rodona entre 
diferents agents com la Xarxa de consum solidari, som el que sembrem, etc. per analitzar els 
diferents models de cooperatives i propostes de lluita.

Hi ha divergència d'opinions. Es planteja també aquest espai amb altres objectius més enllà de la 
informació i l'anàlisi, i es vol arribar a traçar línies de treball, és a dir línies d'intervenció. Les 
cooperatives formen part del moviment agroecòlogic i aquest espai pot servir per a plantejar-se 
qüestions com: el seu paper en la sobirania alimentària, què poden fer conjuntament les coopes pel 
que fa a la incidència política més enllà del que ja suposa consumir en una cooperativa, sobretot per 
sumar i treballar conjuntament amb els altres actors que ja estan treballant (moviment 
antitrasngènics, FISA)?, en quines lluites estan presents? 

S'arriba a la conclusió que les 2 propostes són interessants i es complementen, i per tant pot haver 
espai per ambdues. De la taula rodona es responsabilitzarà el Pere, i del taller més pràctic se n'ocupa 
el Guillem, tot i que ens ho acaba de confirmar en uns dies, perquè ho ha de comentar amb el Marc 
flautista. 

També s'acorda que es prepararen unes preguntes que s'enviaran uns dies abans de la Repera2, per a 
que la gent comenci a treballar sobre el tema. I també es penjaran al bloc.

Responsabilitat compartida: es decideix que compensació de riscos i qualitat dels productes es 
tractaran en un sol taller. La Yolanda comenta que ha contactat amb els del Brot. Estem pendents 
d'una resposta.
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Planificació anual: compromís de compra, què passa a l'estiu? Queda de responsable la Yolanda 
i es preguntarà a la Sofie si ens vol/pot donar un cop de mà. Sinó es tornarà a parlar per buscar una 
persona més com a mínim.

Distribució conjunta – transport el Sergi s'ha posat en contacte amb l'Angel de Germinal i tenen 
pendent una trobada. És l'eix que està més verd.

ESTAT ACTUAL DELS CONTACTES (per tractar tots aquests eixos): 
La Paca. Han confirmat assistència. Serà el Toni de Can Bofill qui participarà del taller / xerrada 
que es faci. 
Bah! Encara no s'ha trobat una persona però s'estan fent gestions via Bea, Maria de la Kostu i l'Ari 
parlarà amb el Resi de Germinal Poble Sec.
Eva Torremocha. Contacta Miquel. Mentres es redacta l'acta, rebem confirmació d'assistència :)
Beizama. Contacta la Marta
Amap: preguntarem al Toni de Can Bofill, Albert i a la Sofie.
Pierre Besse. La Natalia li pregunta a la Joana sobre els manuals.
Grup de motivats de cal cases.  Pendent de que la Joana contesti.
Brot. Pendents de resposta.
Hortigas queda en interrogant per tema pressupost. 

Encara hem de decidir conjuntament amb les persones en quin eix/eixos volen estar o creuen que 
poden aportar més.

De cara a finals de setmana es demana a tots els responsables dels eixos que redactin una molt breu 
descripció del seu espai, per posar-ho al programa provisional, que enviarem als col.lectius, tal i 
com estava previst (amb uns dies de retard).

COMISSIONS
A la llarga, la Cris i la Natàlia es passaran de continguts a infraestructures un cop els eixos tinguin 
responsables o coordinadors. Actualment només està la Concepció i a mida que s'apropa la data i 
haurà molta més feina. Però el número segueix sent insuficient així que esperem que s'apunti més 
gent. Fem una crida perquè altra gent s'animi a donar un cop de mà.

LOGISTICA I ESPAIS

Espais: La Concepció no pot assistir a la reunió però ens envia la feina per email. Planteja 3 
propostes:

1. Càmping Vinyols (Vinyols dels Arcs, a prop de Cambrils)
    A tocar de l'autopista, i a 10 minuts amb cotxe de l'estació de tren.
    Casetes de fusta de 4 places amb cuina i bany, sales etc. 70 € (a dividir entre 4)
    Menjar biològic de la mateixa finca, vegetarià (però hi ha l'opció carnívora).
    Pensió completa (3 àpats + 2 piscolabis, cafè a banda): 35 €
    (Per tant, sortiria a 53 euros per persona (sense el dinar de diumenge.)
    
2. Bon Repòs, casa de colònies de la Diputació de Lleida, al Pallars
    A mitja hora amb cotxe de Tremp
    Casa amb 15 llits, però amb espai per dormir a terra.
    (L'Eulàlia de la Revolució de la Forquilla em va enviar l'enllaç:  
http://www.lleidatur.com/esp/grangescolab.html, però no ho he trobat, si algú té més sort...)
    Es paga un dipòsit de 150 € per si hi ha desperfectes, després el tornen.
    No hi ha menjar, però es pot trobar algú per la zona que ho faci. La teca la poden portar els de la  
Revolució de la Forquilla.
    Calefacció, aigua, llum i tot això.
    

http://www.lleidatur.com/esp/grangescolab.html


3. Can Tallada (Garrigàs, entre Figueres i Banyoles, per situar-nos)
    Mas amb habitacions amb lliteres, un paller per fer-hi concerts, menjador gran separat de les  
habitacions i moltes sales (jo hi he estat, està molt bé)
    Ens poden fer el menjar (típic de colònies: macarrons, llonzes, etc. Si els avisem amb temps també 
hi ha l'opció vegetariana, però també senzill). (No els he plantejat si el menjar el portem nosaltres,  
però jo no m'hi embolicaria.) També ens ho podem fer nosaltres, no he preguntat el preu.
    Pensió completa (3 àpats + dormir): 35,30 € adults, 30 € criatures. 

La que més agradava era la de Tremp, però posats a no tenir llits per a tothom, millor anar més a 
prop i es decideix preguntar a Cal Cases. Se n'encarrega el Miquel.

Pel tema menjar, el Guillem proposa Xicòria. Se n'encarrega la Cris informant a la Concepció.

Pel tema pressupost, sobretot pel que fa la compra de bitllets, en el moment de tractar-ho només 
estem els de Germinal. Es calcula que aproximadament es necessitaran entre uns 1000€ i 2000€. Es 
decideix consultar-ho a Germinal, concretament a la comissió permanent, bàsicament perquè els 
bitllets s'hauran de comprar en breu. Depenent de la resposta es decidira que es fa. Se n'encarrega la 
Cris.

La propera reunió és DISSABTE 27 de DESEMBRE,  a les 14h a casa la Natalia (està per 
Gràcia) 
La idea és dinar plegats i fer la reunió després, així que s'agraeix confirmació tant pel plat 
com per la cadira ;)

Ordre del dia:

– traspassar la informació dels diferents contactes. Elaborar el programa recopilen les 
descripcions dels espais que la gent ens haurà enviat.

– Valorar el cartell per enviar-ho i penjar-ho al bloc.
– logística i espai:

– pressupost
– compra bitllets
– espai. Cal Cases o un altre?

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 pel tema dels  
espais.... Gràcies :)


