
ACTA Reunió de Continguts – Repera 3

Data i horari: dimecres 10 de març, 21 – 23h
Lloc: L'Espai Obert
Participants: Miquel i Sergi (Germinal), Adrià (coope Guinardó), Topo (Verduretes), Andrea 
(XCS-Gràcia), Maria (coope Espai Obert), Pere (Pipirimosca), Guillem (fruïta, Olesa), Dani 
(Camp de la Sort). 

Ordre del dia
– estructurar els continguts de cada dia
– coordinació: qui es fa responsable?   
– qüestions logístiques
– propera reunió? 

1. Estructura dels continguts

Dissabte Matí     

Dissabte al matí es faran els tallers sobre els 3 temes principals: comercialització, gestió 
assembleària i certificació participativa. 

!Encara no s'ha pogut parlar amb la Xarxeta per organitzar el tema de certificació 
participativa.

Idea! El Pere proposa que s'apliqui el que s'ha après al taller de gestió assembleària al plenari 
de la tarda. 

Dissabte Tarda

Punts d'intercanvi:
– consumidors
– pagesos
– noves cooperatives

Els punts d'intercanvi són oberts a tothom (no vol dir que al p.i de pagesos només hi haurà 
pagesos). S'hauria de decidir si es fan en format taula rodona (xerrada i paraula) o format 
intercanvi d'experiències entre tots? 

Com s'haurien de presentar? Es barrejarà la gent si els punts d'intercanvi es presenten per 
sector (consumidors, pagesos, noves cooperatives) en comptes de per temàtica? 
--> Es poden “subtitular” els p.i. amb temes concrets, per dirigir la discussió i alhora deixar la 
porta oberta a que es barregin consumidors i productors. 

Per preparar el punt d'intercanvi de noves cooperatives es pot aprofitar el que s'ha fet al taller 
de Sant Celoni (Andrea) i a les jornades de Granollers (Miquel).



Plenari

Projecció: El món segons Montsanto 

Diumenge matí

– Ecoconsum i altres grups consumidors. Presentació experiències coordinació com 
“Coopes amb Gràcia”... 

– Mogudes: Aliança SbA + altres moviments

Qüestions que sorgeixen sobre els continguts: 

• S'hauria de tocar el tema del transport:?

A la Repereta ja s'en va parlar (compra conjunta, etc) i els documents estan penjats per 
consultar-los. Igualment, quan es parli de la certificació sortirà el tema de la compra 
conjunta. 

• Dinamització a partir de la localització

Presentació del territori (seria interessant trobar un moment per donar peu a treballar 
el tema de la coordinació territorial).
Preparar com es pot ajuntar la gent per territoris (colors, números, etc...)
Ràpida presentació a l'inici de les jornades (ritual de benvinguda) i al final de dissabte 
(després de la plenària?)
Revisar la idea de la divisió/escala territorial (mirant a les inscripcions d'on ve la 
gent...) p.ex, si es té en compte el nivell de província, la densitat de cooperatives serà 
molt diferent a Lleida i a Barcelona! 

• Tenir en compte que s'han de pensar coses que atreguin a la gent del lloc (per exemple 
l'exposició de productors al matí i el taller de com fer una coope a la tarda).

• Sobre el treball als tallers...

Estaria bé sintetitzar en una frase la conclusió a què s'ha arribat a cada taller. 

Als punts d'intercanvi: es fa un intercanvi d'experiències sense més o tema de fons i 
debat? P.ex., tema IVA: exposar què fa cada cooperativa amb l'IVA o discutir sobre 
si/no i per què? 
En realitat són dues fases: primera (en grups més petits) d'intercanvi d'experiències i 
segona (grups més grans) de debat. 

Forma de plantejar els temes (a decidir per comissions i coordinació amb 
dinamització!) 
– Deixar que la gent proposi els temes
– Proposar una sèrie de temes i que la gent s'hi afegeixi (o no)



2. Qui coordina què (per dia):

– Dissabte matí: Guillem i Dani (comercialització), Marguerite (gestió assembleària), 
Topo i Laura (certificació)

– Dissabte tarda: Andrea i Joana
– Diumenge matí: Miquel, Adrià, Maria

4. Qüestions logístiques

El Formulari d'inscripció està gairebé a punt (Andrea). 
Es mantenen les beques? Tenint en compte que es pot dormir a l'esterilla i el menjar és molt 
barat potser no cal. O si no, es podria deixar un marge de preu. 

Punts a incloure al formulari: 
– Possibilitats on anar a dormir
– Places disponibles transport? Quin trajecte es fa i quan?

S'Indicarà una data límit d'inscripció (5 dies abans), encara que no tanquem les inscripcions!
Per fer la convocatòria necessitem només un esborrany del programa --- Caldria enviar els 
temes!

Àpats:
Ens decidim per Macrobiòtics (són de la zona) o per Xicòria?
Com és el projecte Macrobiòtics? 
A decidir per la comissió de logística. 
Fixem un límit de preu... tenint en compte una persona que es quedi tot el cap de setmana. 
--> Posem 7 euros per àpat (la gent també pot portar entrepans de casa).
(parlant d'això...) s'hauria de mantenir la beca (cobreix la meitat de les despeses). 

En Miquel demana que es faci visible el treball que es fa a les comissions al bloc de la 
Repera!. 

Cartell
Es pot comptar amb el material previ de la persona que el va fer l'any passat, en cas que no li 
vagi bé tornar a fer-ho. De moment comencem amb el cartell i els textos s'afegiran més 
endavant. 

“Mini-repera” (Minyons)
El Guillem ho penjarà a la web de Minyons per si algú hi està interessat. 

Exposició Pagesos
El Dani farà un redactat que passarà per revisar-ho i enviar-ho. 

Límit inscripcions?
Uns 70 llits + unes 40 persones al terra + casa del metge... 

Voluntaris per rebre a la gent? 
A la repera2 van haver-hi problemes a l'acollida, ajuda a la cuina... 
Es podria posar al formulari si algú s'ofereix a fer un cop de mà amb l'acollida. 
També es poden buscar voluntaris al poble? 



Altres infos:
*web Biotacc: El Guillem diu que a aquesta web es presenten tipus de comercialització on 
només hi ha un intermediari 
Pot ser útil pels tallers de comercialització (emfatització circuits curts!) 

**possible interferència futbolera amb la programació (Madrid-Barça dissabte)... 

PROPERA REUNIÓ: 24 a les 20:00. A l'Espai Obert. 
Pensem en el pla de facilitació (graella amb noms i tasques...)
(Es pot desconvocar si portem la feina molt avançada!)


