
Acta Espai de Coordinació de Monedes Socials 14/7/2017

Resum del que vam parlar divendres a la reunió de l'Espai de Coordinació de Monedes Socials.

1. Valoració Mercat Congrés MS
• Experimentació molt interessant en l'intercanvi de monedes, vam poder comprovar a la 

pràctica el repte que suposa l'intercanvi dins tota la varietat de monedes que existeixen: dins 
i fora del protocol.

• A través de la taula de canvi, el compte de la XES va quedar en positiu de Moneda Social. 

això hauria de ser un argument en favor de la progressiva acceptció de la Moneda Scoial per 
part de la XES.

• Vam constatar algunes dificultats pràctiques. Des de la Turuta fan notar la feina 

d'administració que suposa la introducció manual de tots els intercanvis, ja que el 
mecanisme dissenyat  per connectar els diferents sistemes informàtics és laboriós. A més, les
usuàries de les diferents xarxes van cobrant mica en mica i no el mateix dia del mercat. Des 
de De Gota en Gota també es constata la dificultat de cobrar a la xarxa Turuta ja que s'ha de 
fer a través d'un usuari de la xarxa XESC.

2. FESC 2017
Ja amb poc temps encarem la FESC 2017 que tindrà lloc el 20-22 d'octubre.

• Taula de canvi: Proposem funcionar com l'any passat: canvi d'euros i monedes socials del 

protocol a Ecosols en paper. Proposem posar un distintiu a les parades que treballen amb 
monedes socials i un plafó explicatiu a les taules de canvi (Esteve fa proposta).

• Hauriem de proposar si volem fer alguna xerrada o activitat o algun article per a l'InfoXES.

• Mercat: que cada xarxa faci recompte de parades que tenen interès a participar a la FESC. 

Recordem que la inscripció amb estand són 130€ (socis) / 155€ (no-socis). Proposarem a la 
XES de poder fer el pagament en moneda social.

Quedem el dia divendres 28 de Juliol a les 17h al C/Bailén 5 de Barcelona per fer reunió executiva 
per treballar la FESC.
3. Gràfic Faircoin
Circula per la xarxa un gràfic que dóna entendre que Ecoxarxes i XES estem en col·laboració amb 
FairCoin. A més, segons el gràfic, el FairCoin seria una interfície de canvi d'Euros per Moneda 
Social. Tot i que des de la CIC i altres xarxes es tingui relació i es recolzi el projecte FairCoin, des 
de l'espai de coordinació i la XES no reconeixem aquesta col·laboració i demanem que es retiri de 
circulació aquest gràfic (Roger informa). De la mateixa manera, convidem al projecte FairCoin a 
explicar-se (post-FESC) per a que puguem conèixe'l i així possiblement començar una coordinació.

4. Viaje ardilla
Proposen integrar el mapa del viatge de l'ardilla (Un viatge per la península en moneda social) a 
l'IntegralCES. No hi ha possibilitat de fer aquest desenvolupament a l'IntegralCES així que s'ha de 
descartar la proposta.

I fins aquí el que vam parlar a la Plaça dels Lladoners de La Geltrú! 


