
REPERA III. Dissabte a la tarda. 

Punts d'intercanvi d'experiències
Format genèric per a tots els punts d'itnercanvi d'experiències. Preveiem que hi hagi 4 punts 
d'intercanvi de 2 hores: 

-Tema legal/ bancs
-Responsabilitat compartida
-Noves cooperatives
-Altres (es poden proposar a través del formulari d'inscripció al web, o bé durant la pròpia jornada)

Dinàmica de cada punt d'intercanvi

Presentació (15 minuts)

(proposta de dinàmica, pot ser qualsevol altra)  Anar passejant per l'espai i donar la mà a una 
persona. Estar parlant sobre qui som, d'on venim i com funciona a la nostra cooperativa el tema del 
que parlarem (tema legal i/o bancs, responsabilitat compartida), o bé si és el punt de noves 
cooperatives, què és el que no ens agrada sobre la forma de consumir actual. Quan acabem de 
xerrar, i sense deixar-nos anar, buscarem la mà d'una altra persona. Quan ja la tinguem, deixem anar 
la primera. Així durant una estona. Si en algun moment, mentre xerrem, algú ens agafa de la mà que 
tenim lliure, hem d'acabar la conversa que estàvem tenint. 

Explicació i/o estat de la qüestió (20 minuts)

Si hi ha alguna persona que té més experiència o sap una mica més del tema en concret, és el 
moment per a exposar-ho. Amb aquestes persones es pot haver contactat prèviament, però també 
pot sortir de forma espontània al propi taller. En cas que no hi hagi aquesta “experiència”, veure 
quins són els subtemes que els agradaria tractar a les persones que participen al punt d'intercanvi 
d'experiències 

Presentació 15 minuts
Pluja d'idees sobre la temàtica 15 minuts
Explicació i/o estat de la qüestió 20 minuts
Grups temàtics 30 minuts
Plenària- debat conjunt 30 minuts
Tancament- valoració 10 minuts

Plenària territorial 1 hora

Punts d'intercanvi 
d'experiències



Grups temàtics (30 minuts)

Fem petits grups, un grup per cada tema*. A cada grup es fa un plafó sobre cada model/ opció (o el 
que sigui) on hi consti: 

*Depenent del temps i el número de persones, ens canviem de taula i continuem amb el debat amb 
un nou tema. 

Plenària i debat conjunt (30 minuts)

Una persona de cada grup exposa què és el que s'ha parlat. S'obre un debat entre totes les persones 
del punt d'intercanvi d'experiències. Si cal, es pot fer la següent dinàmica: 

Fem una única fila índia. Es planteja un tema. Per exemple, si es vol debatre sobre tipus de cistella, 
les persones que prefereixin cistella oberta es posaran a l'esquerra, i les que prefereixin cistella 
tancada es posaran a l'esqeurra. A partir del posicionament de cadascú, la persona que dinamitzi 
pregunta per què cadascú s'ha posicionat on està i es comença el debat a partir d'aquí. 

Tancament (10 minuts)

Es fa una roda de paraula, on cadascú diu què s'emporta d'aquesta trobada, si té alguna proposta 
futura i què li ha semblat. 

Plenària territorial 
Agrupar totes les persones en funció del territori d'on vénen, en un mapa imaginari de Catalunya. 
Deixar un espai de temps per a fer una plenària en petits grups territorials, per posar en comú sobre 
els tallers del matí i els punts d'intercanvi d'experiències de la tarda. Si s'escau, es poden 
intercanviar contactes, idees i/o projectes que puguin sorgir. En el cas que sorgeixin idees i/o 
projectes nous, anotar en un papelògraf per poder penjar i que altra gent ho pugui veure i/o 
“adoptar” la idea al seu territori. 

Tema Persones amb qui ens agradaria comptar
Legal Contacte del Miquel (de Germinal??)
Legal Dona de la Diputació de Tarragona
Legal Barri Cooperatiu (Sants)
Bancs Enrikus
Responsabilitat compartida La Paca
Responsabilitat compartida Kosturica
Responsabilitat compartida Kosturica- consumidors/es (Laura, Topo, Pere)
Noves cooperatives Qualsevol de nosaltres

Definició
Objectius
Avantatges
Inconvenients
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