
REUNIÓ ORGANITZACIÓ REPERA2

L’objectiu de la reunió és començar a concretar quin pot ser el format més engrescador pels 
temes prioritaris que han triat  en assemblea el  conjunt  de coopes que volen participar  en la 
Repera2.

En primer lloc, constatem que  les respostes per part de les coopes per tal de comunicar-nos 
quins són els 2 temes que prioritzen per programar la jornada de la Repera són molt poques.
Les coopes que han respost són les següents:

 Cydònia (del Poblenou)
 Panxacontenta (de l’Espai Obert)
 Cistella Verda (del Masnou)
 L’Aixada (de Gràcia)
 Germinal (Sarrià, Farró, Poble Sec i Sants)
 XCS
 Pagesos

No tenim en mà les respostes, però parlem de les que han triat l’Aixada i Germinal i també els 
pagesos. 
Per part de l’Aixada, prioritzen la  planificació del consum (amb èmfasi en l’estiu) i també les 
diferents concepcions de la transformació social, aquest últim tema el tenen treballat.
Germinal prioritza parlar del  segell participatiu i de la  distribució compartida. Per part dels 
pagesos, el tema del segell participatiu els interessa molt també.

A partir d’aquests temes, tornem a repassar quins són els objectius que pretén la Repera 2. 
Des del començament,  enteníem la Repera 2 com un espai de trobada per enfilar propostes 
concretes i per formar grups de treball per a tirar-les endavant, però veiem que els grups que 
poden participar en la Repera 2 també poden tenir interessos autoformatius, i per tant, val més 
no forçar la formació de grups de treball, sinó engrescar-los abans.
Per engrescar pensem que la millor manera seria a través d’un intercanvi d’experiències i amb 
aportacions vàries que poden donar forma a les propostes concretes, com seria  per exemple la 
creació d’un segell participatiu.
Així, les aportacions que sorgeixen a partir dels que participem d’aquesta reunió són:

• L’Aixada: el consum com a eina de transformació social
• Eva Torremocha, Andalusia, ha treballat en un projecte de Segell Participatiu. (L’Agnès 

ens ha passat el seu contacte)
• Grup de motivats de l’Agroecologia: presentació del projecte del Banc de Recursos.
• Jose  de  “Tota  Cuca  Viu”:  presentació  tesina  sobre  les  coopes  de  Catalunya  (falta 

concretar millor sobre què tracta l’estudi que ha fet)

Quan? 1 de desembre 2008
On? Gràcia
Qui som? Cris, Sergi, Marguerite, Ariadna, Pere, Agnès i Marta.



• Marc i Guillem: presentació del projecte “Indicadors de sobirania alimentària a Catalunya”. 
Podrien ser dinamitzadors del taller sobre lluita social.

• La Paca: presentació del seu grup de productors-consumidors al Baix Llobregat. I també 
presentació de les experiències d’AMAPs i BAH.

Així, sorgeix que el format de la Repera 2 ajustant-se al seu doble objectiu de formació i  de 
treball organitzat per a propostes concretes es pot definir en tallers de continguts (formatius), 
amb ganes  que  surtin  grups  de  treball  però  sense  forçar-los,  perquè  si  es  forcen  deixaran 
d’existir en poc temps.

Veiem cert interès sobre el tema del  Segell participatiu i per això ens plantegem començar la 
jornada amb una xerrada inicial sobre aquest tema on hi assistíssim tots els participants a la 
Repera2. Sobretot perquè en aquest cas es tracta d’un tema en el que tots necessitem molta 
formació.
Es comença a veure  certa urgència en anar concretant quins seran els contiguts que es 
tractaran a la Repera2, ja que aquests condicionen el format en tant que aquest es vol ajustar al 
màxim als interessos dels participants dedicant més temps i més atenció a aquells temes que 
siguin prioritaris. 
Pensem  que  una  bona  manera  de  que  tothom  comencés  a  tenir  clars  els  temes  que  els 
interessen seria fer-los inscriure a la Repera2 amb la priorització dels temes. També pensem que 
un cop enviem el programa de les jornades, que està previst pel proper 22 de desembre, la 
gent es despertarà perquè veurà que va en serio.
Fem un càlcul de quant temps queda per les jornades de la Repera2 i veiem que són 2 mesos 
justos amb el Nadal pel mig. El cap de setmana del 7 i 8 de febrer del 2009 està al caure. Aixó 
ens fa pensar en que és urgent contactar amb les persones que volem que ens facin aportacions 
en  aquestes  jornades.  El  dia  15  de  desembre  caldrà  repartir  aquestes  tasques  de  fer  els 
contactes: cal veure si ho fa la comi de comunicació o la de metodologia o la de continguts…
Reprenent  els recursos que ens poden donar les metodologies participatives per treballar  de 
manera més eficient, pensem que la Repera2 podria servir per fer un recull-diagnosi de les 
necessitats de les cooperatives i grups de consum ecològic i d’aquesta manera poder fer un 
curs a posteriori amb la Cris Carles, que és una profe fantàstica de Metodologies participatives 
per a grups d’adults.

Tornem a parlar del format, de la metodologia per organitzar el treball durant les jornades de la 
Repera2. En quant al número de temes que voldrem treballar no tenim clar si han de ser 6, 8 o 
menys. Veiem que la naturalesa dels temes és molt diferent. N’hi ha que són molt densos, com el 
Segell participatiu,  i n’hi ha que no. Potser val la pena combinar-los adequadament.
Pensem que la millor manera seria organitzar-nos en  grups de treball simultanis. Hi podria 
haver un fil conductor al llarg de totes les jornades, que fos treballat per tots i de manera més 
intensa. Aquest fil conductor podria ser el segell participatiu. (Ara em plantejo si això pot provocar 
el sentit contrari i que aquest tema es dilueixi entre la resta i no se n’acabi parlant a fons)
Van sorgint diferents idees sobre les diferents opcions de format. Comencem a plantejar-nos 
de què donarà de sí el cap de setmana de la Repera2. Així, veiem que són 3 les estones que 
podrem treballar: dissabte matí, dissabte tarda i diumenge matí. (Cal encara trobar a quin lloc 
anirem a fer  les jornades per  saber  a quina hora convocarem tota la  gent  per  començar  el 
dissabte el matí)
Una altra idea és organitzar 4 xerrades simultànies al matí del dissabte amb aforament per 40 
persones cadascuna. Això suposa una assistència d’un total de 160 participants, és un tema que 

Com a resum, ara per ara no podem triar els temes concrets que es parlaran a la Repera2, 
però veiem factible i necessari començar a concretar quina metodologia de treball utilitzarem 
i com organitzarem els tallers durant la jornada.



ens  preguntem,  quantes  persones  vindran,  perquè  també  és  important  per  organitzar  el 
funcionament de la Repera2 d’una o d’una altra manera. La proposta de format continua amb la 
feina que es pot fer el dissabte a la tarda, ens podríem organitzar en grups de treball/tallers 
més petits amb temes concrets o experiències concretes per compartir.
Les 4 xerrades del matí de dissabte podrien ser:

 Responsabilitat compartida, la Paca.
 Segell participatiu, Eva d’Andalusia.
 …
 …

Les 4 xerrades matineres no estan acabades de tancar, perquè pensem que això està en funció 
dels continguts prioritaris que els grups de consum vulguin tractar.

Continuem amb la  concreció del format. Tenim clar que volem fer un cop d’estat i  evitar el 
plenari tal  i  com el  coneixem ara.  Pensem que és una estona que podríem aprofitar  millor. 
Igualment, pensem que és important  no perdre el plenari en tant que ritual. Així podem fer 
plenari en format cloenda.
Per fer més eficient el temps de plenari, però aconseguir que tothom pugui dir la seva en tots els 
temes, pensem que podria ser engrescador compartir tot allò que s’ha dit en petit grup amb tots 
els altres grups de manera no simultània per anar afegint cosetes de manera progressiva.
Per tancar les jornades és essencial fer-ne una valoració i avaluació en format  gometómetro. 
No es fan comentaris perquè només sorgeixen les valoracions negatives i tothom se’n va amb 
mal  de  gust  de  boca.  Cal  fer  les  valoracions  en  petit  grup perquè  són  més  pertinents  i 
valuoses. I es pot presentar la valoració que s’ha fet de cada taller. Per cada taller hi haurà un 
responsable  o  diversos  i  les  persones  de  metodologia  donarem  recolzament  i  ajudarem  a 
dinamitzar el taller.

Salut i alegria i agroecologia!

El proper 15 de desembre  de 2008 tenim reunió general d’organització de la Repera2 al 
local de Germinal Sants (C/Rossend Arús, 74) a les 20,30h.
Per aquest 15 de desembre, la comi de metodologia ens comprometem a aportar una idea 
de pla de treball per a les jornades de la Repera2.


