
III Trobada de Monedes Socials enxarxades amb la XES 

Introducció 
Comença la 3a edició de la trobada de monedes socials enxarxades amb la XES. Aquesta 
trobada neix de la necessitat de cooperació que tenim les diferents xarxes de moneda social. Si 
bé cadascuna volem mantenir la nostra autonomia i donem tot el valor que es mereix al 
localisme, hi ha alguns projectes que portarem millor si unim esforços. 
 
La primera edició es va crear l’”Espai de Coordinació de Monedes Socials”, l’òrgan permanent 
de coordinació de Monedes Socials a Catalunya. El primer any el vam dedicar a crear i 
implementar el protocol d’intercanvi recíproc entre xarxes, i a ser presents a la FESC2016. A la 
trobada anterior ens vam marcar els objectius següents, que hem assolit durant l’any: 

● Organitzar una trobada dins el Congrés internacional de Monedes Socials que es 
celebrarà a Barcelona. 

● Ser més les monedes enxarxades i possibilitar el canvi de més monedes per Ecosols. 
● Mantenir la nostra implicació en la FESC. 

I també els següents, on no hem pogut arribar encara: 
● Difondre i dinamitzar la moneda social per entre les cooperatives de la XES. 
● Difusió i material gràfic sobre la moneda social 
● Dinamitzar el desenvolupament de l’IntegralCES 

 
El mercat del congrés va posar de manifest, sobretot, que funcionava l’intercanvi de monedes 
de forma controlada gràcies a la feina que havíem fet des d’aquest espai. Però també ens va 
deixar veure alguns aspectes a millorar. Amb això justifiquem el programa de la trobada a 
continuació. 

Programa 
● Benvinguda (Esteve) 
● IntegralCES (Francesc) 
● Relació entre diferents plataformes (Roger) 
● Objectius i organització de l’espai de coordinació (Jordi Flores, Ton) 

 
L’horari i format de la trobada ha estat modificat ja que la FESC atura la seva activitat per 
facilitar la participació a la convocatòria de la manifestació per la llibertat dels presos polítics. 

Assistència 
Hi ha presència de les següents xarxes de moneda social: 

● Ecoxarxa del Bages 
● Turuta de Vilanova i la Geltrú 



● Ecoxarxa de Tarragona 
● Cooperativa Integral Catalana 
● Ecoxarxa del Poblet 
● FairCoop 
● Moneda Ciutadana BCN 

Trobem a faltar en especial l’Ecoxarxa de la Garrotxa i la xarxa de Gota en Gota membres de 
l’Espai de cooridnació, que, totes dues, han excusat la seva absència. 

IntegralCES 
Partim d’un document on es detallen les necessitats del projecte IntegralCES. Consulteu-lo 
aquí. 

● Decidim que les tasques han de ser remunerades per assegurar un bon servei. Tan les 
questions tècniques com les de gestió i comunicació. 

● Reafirmem que els recursos econòmics han de provenir principalment de les 
aportacions de les xarxes usuàries. 

● Surt un equip format per Charli, Roger i Jordi que s’ofereixen per encarregar-se de les 
tasques sota els títols Comunitat i Gestió del document de necessitats. Aquest és un 
equip que ja està desenvolupant projectes en altres àmbits i que disposen d’un espai fix, 
telèfon i horaris fixes de treball. 
Demanem que facin un pressupost per a cobrir la feina que es requereix. 

● Cal buscar l’equip tècnic. Remetem a cada xarxa fer una crida per entre els seus 
membres i contactes. Bages miren també per entre les cooperatives de la XES. 

Relació entre plataformes 
● En aquest moment la plataforma que presenta el repte més important és Cyclos, utilitzat 

per la turuta de Vilanova i la Geltrú. Ens informen de la dificultat de gestió que suposa el 
fet que la gent pot retrassar mesos l’entrada de les seves transaccions i això fa que costi 
molt de quadrar els comptes. Propostes: 

○ Parlar amb Cyclos per veure si es poden plantejar fer desenvolupament per 
connectar amb l’IntegralCES 

○ Parlar amb Cyclos per veure si tenen alguna manera de interconnectar amb 
altres sistemes. 

● Hi ha hagut problemes informàtics amb transaccions interxarxes amb el tipus de canvi: 
des de l’ecoxarxa del Bages es va fer un cobrament de 3h i a l’EX Garrotxa es’ls va 
cobrar només 3ECO. 

https://docs.google.com/document/d/1E4eJdxVsaVVDDsv8z2HaBJssZs_utZ5jakwTgxa0wqY/edit#heading=h.1qgm6s27o3f6


Objectius i organització de l’espai de coordinació 

Trobada 
Es proposa fer una jornada consistent en un mercat al matí i una trobada a la tarda. La intenció 
de la trobada seria aconseguir més participació que a la present, de manera que les decisions 
siguin més representatives i puguem eixamplar la base de les xarxes coordinades. 

● Lloc: Ecoxarxa del Poblet (Barcelona) s’ofereixen per buscar espai. 
● Data: 25 de febrer provisionalment. 
● Objectius concrets: 

○ Aprovar pressupost comunicació. 
○ Aprovar pressupost servidor web integralces. 
○ Aprovar proposta equip desenvolupament. 

Comunicat 
Decidim fer un comunicat en solidaritat amb els presos polítics, en denuncia de l’atac a les 
llibertats per part de l’Estat espanyol i de celebració de l’allunyament dels grans bancs del 
nostre territori. 
Juanito fa proposta de comunicat i el ratifiquem les diferents ecoxarxes. 

Propera reunió 
Serà el 15 desembre a les 17h puntuals a Tarragona. Carrer Merceria número 12. 
 
Hem pensat també en la gent de la Garrotxa per a fer la propera reunió a casa seva, però no 
ens hem atrevit a convocar-la allà al no ser-hi presents. D’aquest any no passa que no fem una 
reunió a les seves terres. 


