
ACTA FSCAT-CONSUM i DEFENSA DEL TERRITORI
REUNIÓ 23/12/2009

Lloc i hora: La Torna, 19h 
Assistents: Sergi ( Grup de defensa del Ter); Maria (Pinyol vermell); Andrea 
(coopes amb gràcia – Repera); Alf i Xavier (XCS); Albert (Pinyol vermell); 
Carles (Pinyol vermell); Miquel (Repera) i Marta (Pinyol vermell).

1.- Sobre el FSCat: 
Es realitzarà del 27 al 30 de gener a la UB d’Universitat.
Des del FSCat es demana que els col.lectius que s’han inscrit i que tractin 
temes semblants s’ajuntin per fer un seminari conjunt. El seminari són 2 
hores. 

- Col.lectius inscrits que s’ajunten: Pinyol Vermell, Repera i XCS. 
- Col.lectius que es conviden: Plataforma per la defensa del territori de 

Gallecs, Grup de defensa del Ter i Pagesos Llobregat. 

2.- Què s’havia plantejat cada col.lectiu inscrit per fer al FSCat?

Repera: volien parlar del que es va fer a les dues Reperes i recollir propostes 
per la tercera Repera. 

XCS (Xarxa de Consum Solidari): Volien plantejar qüestions i controvèrsies 
sobre l’organització de les cooperatives de consum, per debatre entre tots els 
assistents. 

Pinyol Vermell: Volien posar sobre la taula les sinergies entre la defensa del 
territori i les cooperatives de consum

3.- I els grups convidats quina idea tenen?

Grup de defensa del Ter: ens explica el que estan fent. Veiem molt interessant 
la iniciativa: L’Embarcador del Ter, un espai a la vora del Ter (a Manlleu) on es 
posa èmfasi en la vinculació emocional amb el territori i l’oferta de consum 
ecològic i local. 

Gallecs: explicar la seva experiència que és força singular i molt interessant.

Pagès Llobregat: ¿? Qui s’encarrega de contactar amb ell o ells?

4.- Com ens imaginem un seminari conjunt?

Taula Rodona (1hora): 

Es veu bé plantejar un escenari on s’exposi conjuntament la defensa del 
territori i el consum ecològic local. Es pensa en un circuit circular que 
vagi des de la defensa del territori – producció – comercialització - 
consum – defensa del territori. 



També es creu que s’ha de parlar sobre la relació entre productors i 
consumidors, respecte aquest punt es diu d’explicar les AMAP (són iniciatives 
que existeixen a França i que consisteixen en espais de trobada entre 
productors i consumidors; disposen d’un estatus jurídic i estan regulades per 
l’administració). 

També s’ha de parlar (com a introducció/justificació) dels models estructurals 
de territori – producció i consum que s’imposen avui en dia, en l’actual sistema 
capitalista.

Es diu de fer una presentació amb diapositives on aparegui l’esquema 
circular i que cada col.lectiu/iniciativa vagi exposant cada un dels punts de 
l’esquema (la Maria i el Miquel s’encarreguen de fer l’esborrany). 
Ens ho imaginem així: 

- Territori – producció = Gallecs
- Producció = Repera i pagesos llobregat
- Comercialització - Consum = XCS 
- Consum = Pinyol Vermell; ..altres cooperatives gràcia?
- Consum - Territori = Grup de defensa del Ter

Aquesta taula rodona tindria una durada d’1 hora.

Taller/debat (1hora): 

Falta concretar la 2ª hora, però es veu clar que s’ha de fer alguna cosa 
participativa, incitar a un debat a partir d’unes qüestions. 

Creiem que el públic seran tant persones externes a les coopes de consum que 
volen conèixer com funcionen, com persones que ja saben de què va el tema i 
formen part d’alguna coope, així que cal adaptar l’explicació i el debat a 
aquests perfils.

Quedem per reunir-nos per acabar de concretar l’acte el proper 4 de gener a 
les 19h a La Torna (cal confirmar el lloc)
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