
REUNIÓ SEMINARI FSCat
04/01/2010

Lloc: Germinal
Hora: 19h
Assistents: Laura (Verduretes), Andrea (Repera, Coopes), Maria (Pinyol 
Vermell), Miquel (Germinal), Marta (Pinyol Vermell), Yon (Pinyol Vermell), Paco 
(XCS), Alf (XCS).

Proposta de la XCS: 

S’exposen molt bones idees i temes a tractar, però es creu que és massa llarga 
(adient per una jornada i no un seminari). S’havia pensat per fer-se en 3 hores. 

Per això és decideix aprofitar els temes/punts de cada àrea (territori, producció, 
comercialització, consum) per passar-los als col·lectius convidats a xerrar 
perquè els introdueixin en el seu discurs (durant el seu espai de xerrada). 

Objectius del seminari: 

- Difondre, explicar, vincular ... la defensa del territori, la producció, la 
comercialització i el consum a través de la presentació d’experiències 
concretes. 

- Facilitar als assistents contactes i eines perquè puguin participar en 
aquests temes.

TÍTOL  

“Tancant el cercle: defensem el territori, mengem 
agroecològic”

Presentació del seminari: Maria i Miquel (10min)

Moderadora (Laura) “Es mencionen diferents experiències de defensa del 
territori...i com a exemple avui han vingut de Gallecs per explicar el seu cas 
concret....” (min?)

1r.- Territori: Gallecs (10 min)

“presentació de diferents experiències sobre producció i presentació proper 
col.lectiu” 

2.- Producció: Kosturica o Can Perol (per confirmar Kosturica) (10 min)

“presentació de diferents experiències sobre comercialització i presentació 
proper col.lectiu” 

3r.- Comercialització: Xarxa de Consum Solidari (10 min)



“presentació de diferents experiències sobre consum i diferents models de 
cooperatives (autogestionades o grups de consum) i presentació proper 
col.lectiu” 

4t.- Consum: Pinyol vermell (10 min) 

5è.- Defensa del territori: Grup de defensa del Ter (10 min)

“explicació (molt breu) d’ECOCONSUM i presentació del següent exemple:” 

6è.- Coordinació d’experiències: La Repera (10 min) 
En aquest punt es convidarà als ASSISTENTS A UNA JORNADA DE 
TREBALL (entre gener i abril) PER CREAR UN GRUP DE TREBALL. 
PROPOSTES PER LA 3A REPERA. 

TEMPS TOTAL PRESENTACIÓ EXPERIÈNCIES: 70 min

Debat: A partir dels temes que hagi proposat el públic i els que s’hagin 
seleccionat començarà el debat. (30 min)

El debat s’ha decidit fer així donat que d’aquesta manera es pot fer tant si hi ha 
100 persones assistents de públic, com si n’hi ha 20.  

TEMPS TOTAL DEBAT: 30 min

Es deixen 15 minuts per imprevists o punts de l’ordre que s’allarguin. 

El contacte amb els col.lectius que xerraran el fan les següents persones: 

- Repera: Andrea i Miquel  
- XCS:  Alf, Paco i Xavier 
- Pinyol Vermell: Maria, Yon i Marta 
- Grup de Defensa del Ter: Marta
- Plataforma en defensa de Gallecs: Neus !!
- La Kosturica: Laura 

QUÈ S’HA DE DIR ALS COL.LECTIUS QUE XERRARAN?

- Poden enviar 3 diapositives de presentació per la seva exposició de 
10 min. 

- Cal que en la seva explicació segueixin el fil conductor del 
seminari, és a dir, els punts de la proposta de la XCS. 

Contactes i FITXA (debat i dades personals)

Es parla de crear una adreça electrònica i gestionar-la entre tots. No es veu 
necessari perquè ja hi ha una persona del grup que gestiona la de Ecoconsum 



(info@ecoconsum.org) . En tot cas qui vulgui animar-se pot ajudar en la 
participació d’aquesta. 

Es donarà a tots els assistents un full amb contactes per si volen més 
informació/ o participar. 

Es passarà un full perquè cada persona apunti les seves dades (Nom, correu 
electrònic) i se li pugui enviar informació. 

En aquesta fitxa també hi haurà un apartat perquè cadascú pugui dir el tema 
que li interessaria debatre a l’espai de debat. Abans d’arribar a aquest moment, 
s’hauran escollit els temes que des de la organització s’han cregut que eren 
adequats per debatre. 
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