
Acta Espai de coordinació de monedes socials de Catalunya, 24/03/2017 

De Gota en Gota (Rosa), Ecoxarxa del Bages (Francesc), Turuta (Mario), Cooperativa Integral 
Catalana, Ecoxarxa de la Garrotxa (Dídac i ...), Ecoxarxa Poblet (Ale), Ecox. Vallès Occ. (....),XES 
(Jordi Carbó), XES Mataró (Jordi Gasull) 

Per via telefònica: Xarxa Eco de Tarragona (Jordi Flores) 
Excusats: Engremia't, XES Nou Barris 
 

1. Debat sobre balanços entre xarxes. 
Es duu a terme un debat sobre el cas concret de la CIC, on els companys exposen la 
situació de dèficit que provoquen les assignacions en ECOS internes a personal. Es fan 
vàries consideracions al respecte, de les quals això n'és un resum: 

- S'explica que ja s'estan prenent mesures per tal de revertir la situació. 
 - Es remarca que justament l'aplicació del protocol garanteix que es pugui 
limitar l'intercanvi entre xarxes, tot i que hi ha consens en que aquesta hauria 
de ser una mesura extrema. 
-En tot cas, no seria necessari que hi hagués un acord de l'espai de 
coordinació, sinó que cada xarxa pot decidir de forma independent deixar 
d'intercanviar, seguint un principi d'autonomia. 
-De la mateixa manera, la CIC decideix com gestiona internament aquest 
dèficit. 
-També es comenta que abans d'aturar intercanvis, s'hauria d'intentar revertir 
a través de l'oferta i demanda entre xarxes, aprofitant precisament l'espai de 
coordinació. 
 

2. Situació actual. 
Hi ha cares noves i es veu la necessitat de fer un repàs de les xarxes que actualment 
conformen l'espai.  
 

 De Gota en Gota, 1 any, uns 15 usuaris, tenen compte a integral CES però fan 
molt intercanvi directe.  
degotaengota.vo@gmail.com  ;   rosa.rocabayera@gmail.com 

 Ecoxarxa de la Garrotxa, compte a IntegralCes, tenen local a Olot però està 
extesa per la comarca, uns 144 u dels quals 80 actius, tenen rebost, fan 
mercats setmanals i una fira a l'any. 
didac@riseup.net 

 Ecox. Vallès Occidental, la moneda és la "Mola", tot i que a IntegralCes és el 
"Vall", 100 us dels quals 30-40 actius, bastant intercanvi directe, dos mercats 
l'any. 
terrassa@ecoxarxes.cat 

 Ecoxarxa Poblet, uns 15 us, a Barcelona-Sagrada Família, utilitzen l'Eco i estan a 
integralCes amb comptes de de la CIC. Es parla breument de que l'ideal seria 
que fos una xarxa independent per evitar duplicar comptes, però que en tot 
cas és una decisió interna seva. 



 Ecoxarxa del Bages, uns 400us dels quals 100 actius, utilitzen IntegralCes, la 
monena és la "hora", que té la peculiaritat que 1h=10ecos=10€, fan fires 
periodicament. 

 Turuta, vilanova i la geltrú, 300-400 us, uns 50 actius, utilitzen Cyclos, i per tant 
tot i que hi ha prevista una manera, cal treballar encara com intercanviar amb 
les altres xarxes. 

Cooperativa Integral Catalana, parlat al punt 1 
XES, Mataró (jgasullb@gmail.com) i Nou Barris (ateneulabobila@gmail.com). Detallat 
al punt 4. 
 
Es fa palesa també la necessitat de sistematitzar d'alguna manera la gestió del Blog, 
contactes i llista. Alguna de les presents per ex. va manifestar l'acceptació del protocol 
en una reunió passada i no s'ha fet res més.  
En Francesc preguntarà a l'Esteve si pot continuar ell (va ser qui va posar el contingut 
al blog). Si no és així a la  propera reunió es designarà qui i com es gestionarà a partir 
d'ara. També haurem d'identificar tasques i designar responsables. 

3. Congrés Internacional Monedes  
Parlem del funcionament pràctic: 
-Les parades acceptaran directament la moneda que vulguin, ja sigui directament en 
paper, registrant l'intercanvi on line o apuntant en llistes i passant-ho després a 
IntegralCes. 
-Per aquells que no tinguin moneda hi haurà un punt de canvi de la XES on es 
canviaran euros per ecosols, que després les parades canviaran en moneda de la seva 
xarxa. Cal deixar molt clar que no es tornaran euros, ja que aquesta trobada és per 
visibilitzar l'ús de la moneda. 
-Es per això, que es dóna un debat sobre fins on ha d'arribar, 
 1- només monedes que participen a l'espai de coordinació i la resta que canviïn 
 euros. 
 2-intentar que el màxim de gent pugui utilitzar la seva moneda utilitzant el 
 CES i només canviar euros a qui no tingui ni CES. 
No es tanca el debat però sembla que hi ha voluntat de trobar mecanismes per anar 
cap a la segona opció. 
-La gent de l'Ecox. Vallès, com a equip de cuina i que muntaran el bar de la fira, 
manifesten que ells apostaran clarament per la opció 2. 
Assistència 
La inscripció la porten des de l'organització (Sergi) però es veu important que 
aconseguim que la fira faci una mica de patxoca, per això les presents es 
comprometen a fer una crida a les seves xarxes per a fer més gran la convocatòria. 
Tallers 
Ja n'hi han de programats, però no hi ha problema en que se'n muntin més. En Sergi 
enviarà proposta a la llista i qui vulgui fer-ne algun que es posi en contacte amb ell 
directament. 
La propera reunió serà monogràfica i de treball per acabar d'organitzar el congrés. 
 
 



4. Retorn infos XES i noves sol·licituds 
 
En Jordi Carbó explica que ha anat tant a la Comissió Permanent com a l'Assemblea de 
la XES i com a infos importants: 
- Cap problema en utilitzar els Ecosols per al congrés. 
-Sobre la relació de les xarxes amb la XES. Actualment hi ha un debat semblant entre 
les xarxes locals i la pròpoia XES, i la fòrmula que s'estaà utilitzant és que tots els 
integrants es facin socis, i que l XES té diferents modalitats d'inscripció molt 
assequibles. En tot cas, la XES demana a l'espai que fem una proposta concreta basant-
nos en això. 
-Noves xarxes interessades. Recentment han mostrat interès en utilitzar l'ecosol dues 
xarxes locals de la xes, la de Mataró i la de Nou Barris: 
 -Xes Mataró: molt incipient, ja estàn organitzats per altres temes i s'estan 
 plantejant el tema de la moneda. Demanen algú per participar a unes xerrades 
 al maig. 
 -Xes Nou Barris. Dinamitzat per l'ateneu La Bòbila. Ja utilitzarà els Ecosols al 
 mercat Importa, el 25 de març, tot i que només aquell dia com a moneda física. 
Se'ls ha convidat a participar de l'espai com a xarxes independents, amb vistes a 
estudiar com utilitzar l'Ecosol, organitzar els comtes a IntegralCES, etc 
 
 
Propera reunió a c/Bailèn: divendres 21  d'abril 2017. 
(es preveu una altra el 5 de Maig, que s'acabarà de concretar en funció  de 
necessitats el 21) 


