
Acta Les Reperes Motivades 3 de març de 2014
Míriam, Edu, Mercè, Topo, Jose, Miquel, Laura, Joana, Còmic

Trobades i dates
La Repera: es posa sobre la taula la proposta que hi ha que confirmem per consens:
Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà).
La data que va millor és: 14 i 15 de juny. Si hi ha cap imprevist es canviaria però de moment la 
deixem així.
A l'abril o començaments de maig hi haurà una trobada preparatòria.
Propera reunió: 26 de març a les 7 a EdPAC (Sant Pere més alt, 31, 2n 3a)

La Repereta
Tema: La diversitat de models agroecològics.
Reunió: 26 de març a les 6 a EdPAC (Sant Pere més alt, 31, 2n 3a)

Propostes de temes per a la 6a Repera
Tallers • Intercanvi i relació entre productores i grups de consum.

• Com fer un grup de consum ecològic 
[no només les típiques coopes sinó es poden pensar en altres espais 
-centres cívics...].

• Cooperant en l'agroecologia (i els diferents models que estan convivint).

• Com duen la gestió i quines aplicacions informàtiques hi ha per a la 
gestió dels grups de consum (Aplicoop, L'Aixada...) 
[cal no duplicar el que es va fer l'any passat]

• Jo vull fer de pagesa, ell vol fer de pagès (i no morir en l'intent).

• Sobirania alimentària, agroecologia i gènere.
[introduint les tasques de cura, els models familiars...]

• Visita a alguna explotació agroecològica.

Xerrades • Organització pagesa (a càrrec d'EHNE, col·lectiu El Trill, Mesclum...).

• Fer una web per donar a conèixer la producció i els grups de consum 
d'una zona, i fer sinergies (com és http://picvalles.communia.info).

El tema de tenir cura del gènere -a més del taller- haurà de ser transversal.

Fem una Consultoria pagesa i una Consultora de grups de consum?

http://picvalles.communia.info/


Mercat a La Repera
Es farà a Santa Coloma i obert (no només producte alimentari). Comptem amb el suport de SCQ en 
transició.
S'incorporaran productors/es que vénen per presentar-se a La Repera.

Comunicació
Grup que treballi el tema.
Ecologistes en Acció ens pot facilitar tots els seus contactes de premsa.
Es pot mirar d'introduir el tema de l'atur i l'autoocupació en agroecologia a Santa Coloma.
Ens haurem de coordinar amb la gent del territori.

Comissions
Cal les comissions:

• Difusió, comunicació i inscripcions. 

• Continguts i horari.

• Logística (de la logística s'encarrega el territori).

Hi caben els tallers que hem planificat?
Dissabte matí: Mercat

Vull ser pagesa

Com fer una cooperativa

Informàtica i coopes

Segell (SPG)

Dissabte tarda Taller intercanvi

Gènere / cures

Metodologies?

Dissabte vespre festa

Diumenge matí Agroecologia continuitat repereta

Organització pagesa (o dissabte tarda?)

.

.


