
Acta de la valoració de la repereta.

Ordre del dia:
– Valoració de la Repera
– Com està el material
– Com ho pengem
– Reflexió sobre la repereta
– Trobades cooperació Local
– SPG
– Propera reunió organització

Assistents: Andrea, Miquel, Elisenda, Joana, Sergi.

- Valoració:
 Com està la diana? Es valora que hi havia pocs gomets.

Pel Matí: ambient bo, es va anar esmorzant, va ser un aterratge adequat, i no es va allargar massa el 
tema. La gent que venia estava molt motivada. El fet de ser monogràfic també marca la gent que va 
venir i l'ambient.

Horaris, bé, es van anar complint, excepte que la xerrada sobre petroli que es va allargar una mica. 

Continguts. Bé per la xerrada del Jesús i de l'Angel. La del petroli no tan bé. Es valora que és un 
error nostre perquè no es va preparar amb ell. Estava una mica fora de lloc. La seva exposició 
semblava adequada però només per a una introducció al tema que volíem que es parlés, no per a 
donar-hi voltes fins a omplir tot el tema. La part més aprofitable de la seva exposició és que ens 
preparem a llarg plaç (o no tan llarg) respecte a l'energia disponible.
L'exposició del Jesús estava poc estructurada, però era molt complerta i molt clara (bon 
comunicador). 

De la repereta, volíem un material de treball interessant, i del que va sortir pel matí, servirà per a 
molt però potser és incomplet. Es pot ampliar a posteriori a partir d'aportacions dels mateixos autors 
de les exposicions o d'altres aportacions. O ho escrivim conjuntament, o l'entrevistem. O ho 
estructurem de nou.

Dinar, molt bó, i la coordinació amb el projecte ha estat tot una genialitat. La diana de valoració era 
molt positiva, però tenia pocs gomets. No va anar bé el mètode de rentar plats -es va acumular 
tothom de cop-. Al final a més es va acumular feina que va fer molt poques persones (sobretot 
l'Elisenda). S'havia d'haver planificat el grup de neteja; sobretot per a mantenir la sobretaula que és 
tant valorada com les altres activitats. Es pot incloure l'autogestió però sense trencar aquestes 
activitats. Es poden escollir voluntaris a priori que no vinguin a la jornada temàtica.

Per la tarda: 
Els grups de treball s'havien de fer d'una manera mig improvisada i això generava una certa 
ineficiència.
Es volia continuar el grup de treball sorgit de la Repera que havia deixat de tenir continuïtat.
La manera amb la que es va prioritzar els grups de treball a les TCL es considera interessant (plafó 
amb els grups on les persones s'apunten segons les ganes d'implicar-se, i que valoren la importància 
dels projectes).
A la repereta, els temes potser eren massa globals. I el tema molt concret era massa corporatiu (els 



de taronges).
En algun cas el petit grup no va entendre molt bé el que s'havia de parlar; i no va ser molt funcional. 
Els altres grups són valorats més positivament.
Després de la posada en comú es va generar una certa confusió a l'hora de decidir els punts a tractar. 
El grup de treball de cítrics tenia poca representació de consumidors i el que es va tractar va tenir 
poc en compte alguns aspectes que es van comentar pel matí (la necessitat de coordinadors de 
compres conjuntes, la importància de la fruita en la distribució de productes d'horta,...).
El públic que va venir de part dels consumidors tenia una forta component de persones amb ganes 
de saber com estan les coopes noves. 
 
Quin material tenim:
Joana: 1a xerrada transcrita. Marguerite ho reorganitzarà.
Andrea: 3a xerrada transcrita. I ha fet una síntesi.
Andrea: 2a xerrada. Pengem els ppt.
Taller tarda, Miquel ja ho ha passat.
Cítrics, Sergi ho té fet.
La foto l'envia l'Elisenda.
Ho penja el Miquel.

Finalment s'envia un correu a la Repera:
explicant la jornada. Què ha sortit, quins temes han sortit, i quin grup de cítrics ha sortit. 3 
paràgrafs, més o menys.

- La reflexió de la Andrea és que li donem importància a fer xarxa i a la formació respecte a la 
generació de grups de treball que és un aspecte que té un ritme diferent.

- SPG: es va decidir no fer el taller perquè els productors no estaven encara madurs, i perquè es 
dubtava que el Segell fos un bolet. El Miquel va derivar la possibilitat de fer una minijornada 
d'ecoconsum a Ecoviure que va resultar en una activitat poc fructífera perquè no va haver-hi prou 
resposta de convocatòria. Es valora molt positivament la presència d'un pagès. 

- Trobades: Hi ha un menjador cooperatiu al carrer Magdalenes, i volen escampar la proposta 
(objectiu menjar més econòmic, fer xarxa, convertir en cooperativa una activitat molt individual).
 El dijous 29 hi ha reunió per a un projecte de cooperatives d'autoproducció.

- Organització de la Repera. Previsió de reunions:
Propera reunió dilluns 16 de novembre a les 19:00 a Sants. 
I el cap de setmana del 12 i 13 de desembre monogràfic a casa de la Joana al Montseny (abrigats).


