
Espai de coordinació de monedes socials,

18 de març de 2016

Assistència:

August i Jordi (XES), Jordi i Roger (Tarragona), Esteve (Bages)

Llista de correu i web de coordinació

Jordi F ha registrat el domini monedasocial.cat. A partir d’aquí es farà la llista de correu 

coordinació@llistes.monedasocial.cat. Aquesta llista serà la via de comunicació entre el grup que 

participa activament de l’espai de coordinació de monedes socials. Per altra banda també es posarà en

marxa la web www.monedasocial.cat, que serà un blog de treball on penjar-hi els documents públics 

que es produeixen des d’aquest grup de coordinació (Jordi F instal·la l’entorn, Esteve posa el 

contingut). En cap cas es pretén que sigui una pàgina de difusió ni d’informació coherent i completa.

Congrés Internacional de monedes BCN 2017

La UOC organitza la IV conferència internacional de monedes socials i complementàries el 2017 a 

Barcelona. S’estructura en una part acadèmica i una part més activista. El grup promotor de la UOC 

avaluarà la opció i farà el disseny inicial de la trobada. Des de l’espai de coordinació organitzarem el 

contingut de la part activista. S’aprofita la presència de gent de la XES per compartir experiència en 

l’organització d’events d’aquest tipus. Es planteja l’opció d’organitzar la part activista a la Fabra i Coats.

Començarem aquesta activitat després de la FESC 2016.

Protocol intercanvis

S’accepten els dos documents:

• Intercanvi recíproc entre xarxes de moneda social

• Com intercanviar entre xarxes de moneda social

Estem pendents de l’acceptació formal per part de totes les assemblees implicades. Caldrà afegir un 

apartat al segon document en funció de l’entorn tecnològic de la Turuta de Vilanova.

La versió original d’aquests documents serà al blog de treball, així com el full de càlcul amb les dades 

(volum, balança, límits) de cada xarxa. Per modificar les dades del full de càlcul caldrà enviar un correu

a monedes@xes.cat.

Document de bones pràctiques

De manera paral·lela als dos documents anteriors, estem treballant en un document de bones 

pràctiques en la gestió de monedes socials. Decidim deixar el document viu uns mesos per anar-lo 

pulint. Feu-ne les aportacions a través d’aquest enllaç: Bones pràctiques.

FESC 2016

La proposta per a la gestió de la moneda durant la Fira d’Economia Solidària de Catalunya és la 

següent:

• Es segueixen imprimint ecosols i tenint taula de canvi d’euros per ecosols.

http://monedasocial.cat/
mailto:monedes@xes.cat
http://www.monedasocial.cat/
http://llistes.monedasocial.cat/


• Les monedes socials participants de l’espai de coordinació i que participin del protocol 

d’intercanvi recíproc podran ser intercanviades per ecosols de la mateixa manera que els 

euros.

• A la taula de canvi hi haurà una persona que farà les transaccions al moment de canviar 

moneda social per ecosols. Es donarà visibilitat especial al canvi per moneda social.

• Els expositors que formin part de xarxes de moneda social, podran canviar, a l’acabar la fira, 

part dels seus ecosols en la seva moneda social.

• Es parla de la possibilitat que no tota la moneda social entrant tingui sortida entre els 

expositors, i possibles solucions: Incentivar el canvi per moneda social entre els expositors amb

alguna rebaixa, que la XES assumeixi la diferència i disposi de la moneda social per a un futur 

ús, que les xarxes de moneda social canvïin per euros la seva moneda, que alguna despesa es

faci ja en previsió en moneda social…

La comissió té un pressupost ordinari de 300€, i un d’específic per a la fira.

Per altra banda, constatem que abans de principis de maig és el moment de tenir un article per a ser 

publicat a l’InfoXES (Jordi C).

Això és el que va donar de sí la reunió. Ens tornem a trobar el divendres 13 de Maig a les 16:30!

Abraçada,
Esteve


