
ACTA REUNIÓ REPERA III, 18 de maig de 2009
Local de l'Aixada (Gràcia, Barcelona)

Hi ha la Concepció (l'Aixada), la Mireia (Cistella Verda), l’Alf (Xarxa de Consum Solidari), la 
Marguerite (Xarxa de Consum Solidari) el Sergi (Germinal Sants), l’Elisenda, el Santi, l’Eduard 
(Trementinaires), i tothom qui es llegeixi aquesta acta també hi era.

1) Ecoconsum

-L'Eduard pregunta com funciona Ecoconsum i per què és molt difícil establir contacte amb algú 
que la representi. Entre el Sergi i l'Alf ens expliquen que:

-No hi ha gaire activitat.
-Funciona amb comissions: Compres (es reuneix sobretot en determinats moments de l'any 
per fer comandes col·lectives d'oli i arros); Externes (tenen representació al consell del 
CCPAE); Informàtica; Internes (s'ha constituit fa poc temps, s'encarrega de la comunicació, 
contacte i coordinació amb les cooperatives. Ara se n'ocupa en Miquel).
-Organitzen Ecoviure, una fira ecològica que se celebra l'octubre a Manresa. S'ha reservat 
un estand per al projecte del segell segons es va acordar a la Repera. 
-És una xarxa amb molta potencialitat però que ara mateix no aconsegueix aprofitar.

-Es comenta que és una pena que Ecoconsum no sigui gaire operatiu ara mateix, que caldria 
aprofitar que ja existeix i que hi ha gent amb molta experiència que poden ajudar a readreçar-ho si li 
donem un impuls. Per això des de la Repera III s'aprofitarà per a impulsar Ecoconsum. Dissabte 30 
de maig, hi ha assemblea d'Ecoconsum a Barcelona.

2) Repera III

-La Marguerite comenta que ja hi ha hagut alguna reunió prèvia per generar idees. A la Repera II es 
va poder veure clarament que almenys hi ha dos públics diferents: els nous cooperativistes (que 
tenen ganes de conèixer gent, compartir experiències, etc.) i els vells cooperativistes (que tenen 
ganes d'aprofundir en alguns temes). Pensant en la Repera III la intenció és posar en marxa espais 
de trobada i discussió que puguin interessar a tots dos públics. Això vol dir que les trobades caldria 
plantejar-les de forma que abordin qüestions pràctiques (distribució de productes, gestió de 
cooperatives, etc.) i temàtiques més polítiques (model de societat, segell participatiu, etc.).

-Distribució: s'obre un debat sobre la qüestió de la distribució dels productes que es compren. L'Alf 
comenta la seva experiència: ells són sis cooperatives que s'han associat per anar a buscar 
directament el producte als pagesos; lloguen una furgoneta un dia a la setmana que recull el 
producte i els el deixa al local de cada cooperativa. A més també explica com està el grup de treball 
sobre distribució que va sorgir de la Repera II: van acordar fer un assaig de (compra i) distribució 
de cítrics des de Castelló fins a vàries cooperatives de Barcelona i rodalia. Aquesta idea està força 
treballada i només caldria donar-li una darrera empenta, per això:

-S'acorda fer una nova reunió sobre l'assaig de distribució amb cítrics per a definir-ho 
més i polir-ne detalls abans de convocar a totes les cooperatives que hi vulguin participar. 
Data: 8 de juny, 19:30. Lloc: Pça. de Sant Agustí Vell, 15. 
Proposta de programació: 1 dia de durada, pel matí es planificaran activitats formatives sobre 
el tema, s'exposaran experiències, s'identificaran necessitats i s'intentarà comptar amb algú 
(l'Elisenda i en Sergi suggereixen alguns noms) que parli sobre eficiència del transport. A la 
tarda es farà un grup de treball per a definir l'assaig amb la distribució de cítrics. Quedaria 
oberta la possibilitat que sorgissin altres grups de treball que plantegin un assaig de 

http://www.ecoconsum.org/
http://buscantmaneres.wordpress.com/2009/02/09/1%C2%AA-convocatoria-del-grup-de-treball/
http://repera.wordpress.com/repera2/
http://www.ecoviure.cat/


distribució amb algun altre producte (p.e. fruita de Lleida).

-Segell participatiu: les persones que més han estat treballant aquest tema no hi són, deixem 
pendent la convocatòria d'una reunió per a preparar la jornada de treball que es farà a l'octubre en el 
marc de la fira Ecoviure. En Sergi es posarà en contacte amb la Marta i el Miquel per tal que 
proposin una data pels volts de la segona o la tercera setmana de juny.
 
-Es decideix ajornar la celebració de la Repera III-versió cap de setmana fins a la primavera de 
2010. La idea és dedicar el matí del primer dia a activitats formatives i la tarda per a tallers i 
intercanvi d'experiències. El matí del segon dia es podria dedicar informacions i posades al dia 
sobre moviments i campanyes

Els assistents ens acabem les cerveses i ens n'anem cap a casa: el món és una mica millor que abans 
de la reunió.


