
TALLER INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES ENTRE COOPERATIVES 
DE CONSUM I PRODUCTOR@S

Raquel, Diego, Cristina, Andrea, Marta_ 8 de maig de 2013 – Olesa de Montserrat – 
5a. Repera

És un taller pensat per un màxim de 20 participants. Si som 40 ens dividirem en 2 tallers.

TEMPORITZACIÓ: 16:30h- 19:00h.

16:15h: Convoquem als participants del taller.

16:30h
Joc per entrar i Presentació del taller - 15 minuts
(Joc pendent de decidir: en Diego en busca un de breu i que permeti establir confiança)

16:45h
Omplim cadascú una targeta llavor i una targeta plaga. – 5 minuts.
Cada participant escriu en una targeta Plagues i Llavors (seran de colors diferents) de la 
relació entre coopes i pagesos. Plagues: Coses millorables. Llavors: coses bones i que 
funcionen. El participant pot demanar tantes targetes com vulgui. A cada targeta només 
escriu una idea.

Creació natural de grups de treball a criteri dels mateixos participants – 10 minuts
En la presentació els explicarem que després d’escriure les targetes voltaran per la sala i 
buscaran per treballar amb aquelles persones que tinguin temes similars o relacionats.
Intentarem que es facin un màxim de 4 grups de treball i que hi hagi almenys un 
productor en cada grup.

17:00h
Treball en grup (amb refrigeri mentrestant) – 45 minuts
Cada grup pot parlar del tema amb les següents pautes:
- Quin és el problema? Arrel i símptomes, tècnica de l'arbre
- Quines solucions coneixem per aquell problema?
- Podem afegir/inventar noves propostes per solucionar aquell tema
- Com aplicar-ho al teu context?

Es tracta de fer un recull de recursos. Cada coope i cada productor ha trobat solucions 
creatives, originals, efectives, a problemes que tenim totes. Ara es tracta de compartir-los i 
recollir-los perquè estiguin a l'abast de tothom.

Facilitarem a cada grup un papelògraf i rotuladors. Les facilitadores estem allà per si 
necessiten ajuda en algun moment o tenen dubtes.



17:45h
Expliquem la dinàmica de la posada en comú – 5 minuts
La dinàmica que farem és el teatre-imatge amb una persona del grup que la explica com 
un conte. I amb la possibilitat que s’hi pugui incorporar espontàniament alguna persona 
dels altres grups.

Preparació de la posada en comú de cada grup – 10 minuts

18:00h
Representació de cada grup: 10 minuts/grup x 4 grups = 40 minuts

18:40h
Combinació de tots els grups – 10 minuts
Una imatge representada entre tots.

18:50h
VALORACIÓ: Hi ha diferents opcions, encara cal decidir-se per una.

1. Deixar un papelògraf “diana” dividit en quesitos d’aquells aspectes a valorar. 
Recordar-los que posin els gomets abans de marxar.

2. Termòmetre
3. Taula amb 5 mans: cada una amb un dit aixecat i amb un aspecte a assenyalar 

diferent. Polze: què m’ha agradat/ Índex: una cosa a assenyalar/ Dit del mig: què 
no m’ha agradat/ Anular: un compromís/ Dit petit: un detall.

MATERIALS que necessitem:
• Papelògraf
• Tisores
• Rotuladors (40 aprox)
• Cartolines de dos colors tallades en format targeta. (Quantes?)
• ...

 


