
Acta VI Repera

Data: 26/03/14

Persones assistents: Míriam, Mercè, Miquel, Joana, Còmic, Pati, Gemma, Edu, Adri i Laura.

ORDRE DEL DIA: 

1. Reunió Santa Coloma de Queralt

2. Horari i activitats

3. Comissions (com estem?)

4. Difusió

1. Traspàs de la reunió de Santa Coloma de Queralt

a. Logística llocs

• Es confirma les dates: 14 i 15 de juny

• DORMIR: Poliesportiu i alberg

• SALES: 3 o 4 sales prop de la plaça del Castell

• MERCAT: carrer que baixa de la plaça de l’Església (plan b: arcades de la plaça major)

• DINAR: plaça de l’Església (plan b: arcades)

• Logística: taules i cadires disponibles.

• CONCERT: plaça de l’Església

b. DATES ASSEMBLEA a Santa Coloma de Queralt: entre setmana, un dijous a la tarda. Queda
pendent de fixar, serà durant el mes de maig.

c.  MERCAT:  proposen assumir  la  gestió  del  mercat.  I  es  planteja  el  debat  de  com podem
organitzar-lo per acollir a tota la gent del territori. PROPOSTA: fer com tres categories de criteris
–  Local,  Agroecològic,  Petit.  Fer  les  tres  preguntes  als  productors  i  que es  posin  cartells  i
justificació. O bé algun distintiu visual nosaltres que els identifiquin.

La gent que s’apunti al mercat, haurà d’inscriure’s a part a la jornada de la Repera. 

d.  DINAR:  gestionat  per Xicòria.  Parlar  dels  mínims amb ells.  Tenir  en compte que la gent
inscrita serà la que té el dinar garantit. 

SOPAR: forn l’Aresta (Santa Coloma de Queralt).

e. TRANSPORT: difondre la manera com arribar i gestionar via formulari d’inscripcions. 



f. CONTINGUTS: altres propostes a sumar a la proposta de la reunió anterior

1.  taula rodona sobre el  plantejament de la problemàtica de conreu de cereals  i  llegum a
Catalunya i un taller per veure com treballar el cereal i el llegum a nivell cooperatiu i ecològic.
Amb la  finalitat  de  també recollir  els  interessos  de  la  població  de  la  zona.  Treballar  com
connectar-ho també amb tots els interessos globals perquè no es generi una activitat on vagi
alguna gent  i  a  les  altres  una  altra  gent;  i  també per  connectar  interessos  productores  i
consumidores. 

2. Taula rodona sobre elaboració d’obradors col·lectius.

g. TALLERS: tancament de tallers a finals d’abril.

2. Horari i activitats

Revisem les activitats i horaris proposats.

Dissabte matí:

- Mercat (Santa Coloma de Queralt)

- Taller: Jo vull ser productora (a la inscripció que hi hagi un link “titanpat” perquè la gent pugui
anotar preguntes)  (Santa Coloma de Queralt)

- Taller: com muntar una cooperativa i millorar el seu funcionament en assemblees (Andrea,
Joana)

- Xerrada informativa sobre el procés del Segell + taller elaboració com fer una  auditoria als
grups de consum?? (Míriam)

Dissabte tarda: (3 hores)

- Gènere i AE (Joana, Andrea, Laura)

- Taller intercanvi (Pati, Xavi, Andrea) + eina informàtica (Còmic) + ARRC Bages (Edu)

Dissabte nit: 

- Sopar i festa (Santa Coloma de Queralt)

Diumenge matí:

- Taula rodona producció de llegums i cereals (Santa Coloma de Queralt)

- Creixement AE (Miquel)

3. Comissions (on estem?)

a. Logística: Santa Coloma de Queralt

b. Continguts: especificat en cada taller

c. Difusió: Miquel, Topo, Joan, Mercè.

4. Difusió

Proposta la fa la comissió de comunicació sobre cartells, inscripcions i terminis. 



5. Pròximes reunions

- Ens reunim per comissions.

- Una a principis de maig a Santa Coloma de Queralt. 

- El següent dimecres a Barcelona.


