
CASTELLANO

En la primera reunión para tratar la creación de una moneda social en Tarragona realizada en el 
Restaurant La Corriola, catorce participantes de diferentes sectores de la sociedad hemos expuesto y
debatido los siguientes aspectos:

1) Qué es Xarxa ECO?
2) Qué es moneda social?
3) Objetivos
4) Propuesta de diseño gráfico: billete, calco identificativa y folleto informativo
5) Antecedentes: otras monedas sociales en el mundo
6) Ventajas del sistema
7) Operación
8) Herramientas: billetes, calcos, boletín, costos
9) Propuestas de pasos a seguir
10) Preguntas y respuestas

Estamos muy agradecidos por la asistencia. Se generó un debate intenso, que refrescamos con una 
limonada casera a la hierbabuena.

Ahora el movimiento ciudadano está en marcha y la Xarxa comenzará la búsqueda de instituciones 
colaboradoras. Se abre un proceso de informar a las asociaciones de comerciantes, de artistas, de 
vecinos, cooperativas de productores y de consumidores y entidades públicas que estén interesadas 
en conocer más sobre el proyecto y posiblemente involucrarse.

Las entidades, comerciantes o particulares que lo deseen pueden tomar contacto con Xarxa ECO en 
la WEB DE XARXA ECO: www.xarxaeco.org
Hemos añadido a la web una interesante entrevista a   Javier Sádaba  , catedrático de Ética y Doctor en
Filosofía.

--------------------------------

CATALÀ 

A la primera reunió per a tractar la creació d'una moneda social a Tarragona, catorze participants de 
diferents sectors de la societat hem exposat i debatut els següents aspectes:

1) Què és Xarxa ECO?
2) Què és moneda social?
3) Objectius
4) Proposta de disseny gràfic: bitllet, calc identificativa i fullet informatiu
5) Antecedents: altres monedes socials al món
6) Avantatges del sistema
7) Operació
8) Eines: bitllets, calcs, butlletí
9) Propostes de passos a seguir
10) Preguntes i respostes

Estem molt agraïts per l'assistència. Es va generar un debat intens, que vam refrescar amb una 
llimonada casolana a la menta.

Ara el moviment ciutadà està en marxa i la Xarxa començarà la recerca d'institucions 
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col·laboradores. S'obre un procés d'informar a les associacions de comerciants, d'artistes, de veïns, 
cooperatives de productors i de consumidors i entitats públiques que estiguin interessades a 
conèixer més sobre el projecte i possiblement involucrar-se.

Les entitats, comerciants o particulars que ho desitgin poden prendre contacte amb Xarxa ECO al 
WEB DE XARXA ECO: www.xarxaeco.org
Hem afegit al web una interessant entrevista a   Javier Sádaba  , catedràtic d'Ètica i Doctor en 
Filosofia.

----------------------

Trobades locals

1ra reunió per crear la Moneda Social de Tarragona

Conclusions:

1) Ara el moviment ciutadà està en marxa i tal com hem decidit a la I reunió, la Xarxa començarà la
recerca d'institucions col·laboradores. Continua doncs el procés d'informar a les associacions de 
comerciants, d'artistes, de veïns, cooperatives de productors i de consumidors i entitats públiques 
que estiguin interessades a conèixer més sobre el projecte i possiblement involucrar-se.

Doncs, volem fer una crida a les entitats, comerciants o particulars que ho desitgin; poden prendre 
contacte amb Xarxa ECO a travès del web www.xarxaeco.org

2) S'ha presentat la proposta de disseny dels bitllets de 1 i de 5 ECOs creats per l'artista local Rubén
Fernández i dotats de mesures de seguretat contra la copia. El bitllet d'un ECO, en color verd porta 
el dibuix d'un roure, representant la fortalesa i la cura de la naturalesa. El de cinc ECOs il-lustra dos
mans que simbolitzen la unió i la cura mútua. En amb dós es pot llegir: "Solidaritat, Ecologisme, 
Cooperació"

3) S'ha afegit molta informació i videos al web -al que ara es pot accedir encara més fàcilment per 
www.xarxaeco.org- amb la fi d'ajudar a tothom a prendre conciència de la importància d'anar fent 
petits avanços si volem aturar els problemes provocats pel canvi climàtic sense canviar radicalment 
els nostres hàbits de vida. En aquest sentit, la moneda social seria una eina més per facilitar la 
transició de Tarragona cap a la sostenibilitat, perquè permetria a qualsevol persona d'ajudar en la 
transformació pel sol fet d'usar l'ECO, sense necessitat convertir-se en ecologista concienciat.

4) Tot i que encara no podem parlar d'una data de començament de la moneda social, ja podem dir 
que a La Corriola ja estem incorporant verdura biològica gràcies a les relacions que s'estan establint
amb productors locals. Aquests productes són més saborosos, acabats de collir i lliures de 
pesticides. En canvi els productes mantinguts amb càmeres, processos químics i transportats a molta
distància, tenen un impacte ecològic vàries vegades major.

5) Segons l'OSE (Observatori de Sostenibilitat) la província de Tarragona està consumint els 
recursos de 5,66 vegades la seva pròpia superfície. Només ens és possible mantenir això perquè 
importem el que necessitem d'altres territoris i hipotequem els recursos de les generacions 
esdevenidores.

6) Volem prendre contacte amb l'àmbit universitari i de moment hem enviat informació a la URV i 
també ens ha contactat una estudiant del Postgrau en Desenvolupament Internacional de la UPC que
està fent un treball sobre les monedes socials. També seria ideal treballar dins l'àmbit del programa 
Agenda21 que desenvolupa la sostenibilitat de les ciutats.
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