
ACTA Reunión abierta el Grupo Organizador – Repera 3

Data i horari reunió: dilluns 22/02/10, 19-21h
Lloc: L’Aixada
Participants:
Mercè i Anna (Santa Perpètua), Marguerite (Can Amat, Gavà), Miquel (Germinal),
Joana (La Cortera), Esther i Maria (Espai Obert), Guillem (fruïta, Olesa), Mireia (Cistella 
Verda),  Laura (Verduretes), Andrea (XCS-Gràcia), Adri (), Dani (Camp de la Sort), Pere 
(Pipirimosca).

Ordre del dia:
 ronda de presentació
 presentació breu de la Repera, repàs del que se ha hecho en las últimas Jornadas
 CONTENIDOS REPERA 3

o presentación de lo que se tiene pensado hasta ahora
o descripción de la visita a Tarroja de Segarra
o lluvia de ideas para temas a tratar, posibles talleres, etc.

 Presentación de las comisiones
 Cada persona dice cual podría ser su implicación, sus intereses, su disponibilidad, 

etc.
 se concretan fechas para próximas reuniones de las comisiones

A. Lloc de les trobades: descripció de la visita a Tarroja de Segarra

correu electrònic de la visita en arxiu adjunt.

Pere ens explica com ha conegut la gent del poble
Es un poble petit, amb 150 habitants
Tenen un grup de consum allà, també són productors
La gent de l’Ajuntament té molt interès…
=> durant la visita, es va veure molt bona predisposició

Accès:
El poble esta a prop de Cervera.
Arribar per transport public: hi ha un tren que arriba a Cervera, però tarda unes 3 hores...
Es podria fer ponts des d’Igualada (25 min en cotxe fins Tarroja).
Idealment compartir cotxe des de l'àrea metropolitana.

Implicacions de fer la Jornada alla:
 coordinar toda la logistica amb ells (espais de reunions, allojaments, etc.)

 més a més de les activitats “cap a dins” (per a les coopes i pagesos), organitzar 
activitats “cap fora”, per a la gent del poble o de pobles veïns: xerrades, mostres 
de documentals, etc.

Hauriem de pensar en aquestes activitats lo suficient aviat, per a que la gent de 
Tarroja pugui fer difusió.

B. Pluja d’idees: tallers, activitats i temes que es podrien tractar en les 
Jornades

1. Activitats “transversals” (dissabte i diumenge)

1.1. U  n espai per a nens i nenes  



El Guillem va parlar de una opció interessant: implicar a un grup d’escoltes (els més 
grans, que han de fer servei social). Podrien organitzar un “esplai” pels nens, també 
podrien ajudar a la cuina...(potser dos grups de persones voluntàries)
Es podria pensar en un espècie de troc: un dia anem allà i fem una xerrada sobre 
agroecologia.

1.2. Actes oberts   (per els participants de la Repera + la gent del poble)

Per aixó ens podriem coordinar amb l’associació del poble, per fer unes xerrades obertes 
a tothom, una mostra de documental (El món segun Monsanto -acte ja previst per la gent 
del poble-, etc.)

Hauriem de veure QUAN fer aquestes activitats: dissabte a la tarda? a la nit? diumenge al 
matí?...

1.3. Una fira d’exposició   pels productors  

Molts consumidors es queixen de la dificultat de trobar informació sobre els productors. 
Això es deu a vegades, perquè alguns productors no estan legalitzats, i per tant no volen 
que es trobi informació sobre ells a la web.

=> per això es pensa organitzar una fira de productors, que permitiria als productors 
presentar la seva feina, productes, etc.

No necessàriament seria une fira de productes, sino una vitrina per a que els productors 
es puguin presentar (amb els seus productes, o fotos, etc.)
Seria un espai obert (informal) de manera permanent durant els 2 dies, peró amb dos 
moments especials (potser el dissabte per la tarda + diumenge a migdia) per si la gent 
vol coneixer ell productor, comprar-li alguna cosa, etc.

=> está pendent pensar en els criteris per acceptar productores:
en principi: que sigui ecologic, o amb la intenció de fer-ho
No excloure als productors locals.
Seria bó tenir una gran varietat de productes, incloent productes com el peix

1.4. Una exposició “kartografia del moviment  ”

Sobre tot pensant en la gent “nova”: pensar en una dinamica que permiti presentar una 
mica els diferents actores, col·lectius i espais del moviment agroecologic a Catalunya.

Es podria fer: montar una expo (amb cartels) i presentarla breument el dissabte al matí, 
en plenari? 

1.5. Un espai de “trobada territorial”  

... perquè la gent coneigui els consumidors i productors del seu territori i que es pugui 
dibuixar posibles linees de coordinació/cooperació.

Es podria fer una dinamica el dissabte (més ludica, per a que la gent es conegui), i una 
altre el diumenge el migdia per a que la gent comparteixi el que ha après durant les 
Jornades (tipo “plenari territorial”).

2. Temes per a tractar el dissabte matí (tallers i taules redones)

2.1. Certificació   participativa  



Explicar la problemática, presentar els avenços per part dels productors i buscar motivar 
als consumidors.
Seria interessant que la Xarxeta ens expliqui el seu projecte de Segell Participatiu.

2.2. C  omercialització agroecologica  

En la mateixa linea que els tallers sobre logistica i distribució, peró obrint-nos al tema de 
la comercialització.
Es podria tractar el tema de les botigues, productors com Can Perol, els mercats 
agroecologics...
Fins ara hem quedat una mica tancats amb el tema de relacions directes entre un 
productor i un grup de productors organitzats; peró seria el moment per analitzar altres 
alternatives, com els punts calents, punts de recollida, botigues petites, fires de 
productors...
Altres models de circuits curts

2.3. Participació i gestió assemblearia  

Al igual que es va fer a la Repera 2, es podria pensar en un taller per la gent que vulgui 
tenir més eines en aquests temes.

2.4. La   dura realitat de la pagesia catalana   ;-) (taula redona de productors)

Un espai per a que els productors tractin el que vulguin! amb el doble objectiu:
 conèixer-se millor entre productors i compartir experiencies
 que els consumidors coneiguin millor la realitat dels productors

· Certificació participativa: Laura truca a la Maria i li comenta si la Xarxeta vol que es faci 
el taller, i també com li agradaria que fos. A banda d'explicar els criteris que han estat 
treballant, estaria bé treballar com els consumidors es podrien implicar en aquesta 
certificació.

· Comercialització: En Guillem parlarà demà amb en Charles Descombes. Els recursos del 
que en Charles disposa estan penjats a la xarxa (on?). En Dani també s'hi fica a treballar 
aquest tema.

3. Temes per a tractar el dissabte tarda (tallers més interactius)

3.1. Tallers d’intercanvis d’experiencies, al tornant de temes que es podrien definir   
mitjançant una dinamica participativa

3.2. “Organitzar-se per a produir i consumir millor”

Aquest taller seria per a la gent que s’acaba d’incorporar al moviment, o que tindria 
interès per fer-ho però no sap com perquè li falta informació...
Es podrien tractar els següents temes:

 com fer per trobar productors?
 que es això de les “coopes”? ens hem de formalitzar com a cooperativa per a fer 

compres conjuntes?
 els diferents models d’organització (per les coopes)
 com podem extendre el consum ecologic a la nostra comunitat i crear una base..?
 Els primers passos d'una cooperativa: i quines problemàtiques es troben més 

sovint.
 Es recorda que a Coopes amb Gràcia faran una jornada oberta (però poc 

publicitada), i que la Xarxa pel decreixement -del Vallès farà una trobada així el 
dia 28 de març a Granollers.

 Es parla que el tema legal és important que hi surti. Miquel diu que té els 
contactes d'aquest tema.



4. Temes per a tractar el diumenge matí (espai més “politic”  )  

De moment, és el tema que menys hem parlat.
Es va parlar de presentar les campanyes, etc.
I diumenge? S'ha parlat de 2 temes:
 Ecoconsum (i altres maneres de coordinarse localment, podria participar també coopes amb 
gràcia o algun altre procès de coordinació, sant cugat per exemple).
I Aliança per a la Sobirania Alimentària dels pobles. (cal veure si des de l'Aliança es 
considera oportú obrirse en aquest punt del procés, però és probable que diguin que sí). S'ha 
dit també que processos més concrets com ara supermercatsnogràcies o 
elclimanoestaenvenda podrien ser molt interessants de mostrar-se; també és cert que 
són diferents maneres de concretar-se l'ASAP i per tant podrien presentar-se plegades.
Es podria presentar el grup de repoblació del Decreixement  (que los consumidores se 
pongan a producir!).

C. Estructuració de les comisions

1. comisión logística

Tasques:
 trobar i gestionar els espais pels tallers
 el menjar
 allotjaments
 etc.

Responsables:
 Pere
 Mireia

2. comisión contenidos

Tasques: 
 organització dels tallers i activitats

Responsables:
 Laura
 Andrea
 Maria
 Adrià
 Guillem
 Marguerite
 Joana
 Dani

Aquesta comisió encara s’ha d’ac· Certificació participativa: Laura truca a la Maria i li 
comenta si la Xarxeta vol que es faci el taller, i també com li agradaria que fos. A banda 
d'explicar els criteris que han estat treballant, estaria bé treballar com els consumidors 
es podrien implicar en aquesta certificació.

· Comercialització: En Guillem parlarà demà amb en Charles Descombes. Els recursos del 
que en Charles disposa estan penjats a la xarxa (on?). En Dani també s'hi fica a treballar 
aquest tema.abar d’estructurar, per a que cada persona/petit grupet es faci responsable 
d’una activitat / taller en concret.



· Certificació participativa: Laura truca a la Maria i li comenta si la Xarxeta vol que es faci 
el taller, i també com li agradaria que fos. A banda d'explicar els criteris que han estat 
treballant, estaria bé treballar com els consumidors es podrien implicar en aquesta 
certificació.

· Comercialització: En Guillem parlarà demà amb en Charles Descombes. Els recursos del 
que en Charles disposa estan penjats a la xarxa (on?). En Dani també s'hi fica a treballar 
aquest tema.

Com trobar pagesos: tema transversal que també importarà respecte a com trobar pagesos a la 
fira.
Estenedor de productors (proposta més concreta més avall).
Ecoconsum està treballant en actualitzar el llistat de proveïdors. Miquel preguntarà si 
podria tenir el llistat a disposició a la Repera.
Cal debatre com gestionar la informació: ja hem dit a l'assemblea que no és informació 
neutral i que es podria fer servir en contra d'algú.
Interessa saber la idiosincràsia de cada cooperativa i cada relació amb els pagesos 
(productors) perquè estem a prop d'una situació del tipus “truco, m'ho du i ho deixa. I 
adeu!”
Al mercat hi tindrem en Pere, en Guillem, i el grup de comunicació, a la exposició de 
productors i els seus productes.
Visibilitat dels productors interessats en les jornades de la Repera. I si és possible que 
s'informi de les xarxes territorials. 
Com ens imaginem la fira? A respondre entre els interessats. S'han donat idees diverses: des 
d'una mostra dels pagesos de la zona, com a una representació del que tenim a Catalunya.
El com arribem serà important i que pot generar un canvi en la dinàmica de la Repeera.
Lligat a aquest problema és el criteri, per a evitar que s'ompli l'espai de propostes que no ens 
agraden.
Per evitar el descontrol podríem publicitar en comptes de fira o mercat, seria una 
exposició dels productors; amb la priorització del locals i dels que vinguin a participar a 
les jornades.
Idea: un plafó molt gran amb productes i que cada coope digui quin proveïdor té. Amb 
una fitxa pre-feta que ens podrien dur els consumidors (si no ens ho porten abans de fer-
ho ja ho faran allà).

Activitats obertes:
cal reflexionar quines obrir a la població
Un espai sempre obert per a que hi hagi activitats complementaries tota l'estona. Poden ser 
algun dels tallers del matí però que estiguin preparats (dinamització) per evitar que la 
diversitat de públic provoqui una reducció de la qualitat del debat. Hi haurà també la 
projecció del Mon segons monsanto. També es proposa convidar a algun expert/ponent que 
faci una conferència, per exemple diumenge pel matí, que pugui atraure gent dels voltants 
(així diumenge podria ser de 10 a 12 conferència i de 12 a 14 exposició de productors) això 
dins de les activitats obertes.

3. comisión difusión / comunicación

Tasques: 
 comunicación
 inscripciones
 transporte

Responsables:



 Joana
 Miquel
 Maria
 Esther

4. comisió de dinamització

Tasques:
 activitats per a trencar el gel (al inici)

Responsables:
 Mireia
 Marguerite

***********************************

Propera reunió: dimecres a les 9. Espai obert a Sants (c/Violant d'Hongria 71 
1r ). 10 de març. 


