
Acta Espai de Coordinació de Monedes Socials  
Barcelona, divendres 27 de gener de 2017 
 

Assistència 
Xarxa Eco de Tarragona, De Gota en Gota (Vallès), Ecoxarxa del Bages, Turuta (Vilanova), 
Cooperativa Integral Catalana, XES, Engremia’t. 
 

FESC 2018 
Està tornant a començar la organització per la propera FESC. Seguim amb el mateix 
compromís de gestionar els Ecosols i les caixes de canvi. Es proposa sincronitzar les nostres 
reunions per fer-les abans de les plenàries de la XES. Vam adquirir una màquina per comptar 
bitllets i unes caixes de plastic pel canvi, per la propera FESC. 
Per la propera reunió hem de fer balanç i previsió de pressupost. 
 

Incorporacions al protocol d’intercanvi 
L’Ecoxarxa de La Garrotxa i la xarxa De Gota en Gota del Vallès Occidental est han discutit i 
aprovat el protocol d’intercanvi recíproc i sol·liciten formar-ne part. Acceptem i inclourem les 
seves dades d’intercanvi al fitxer (Esteve). La família de les monedes socials coordinades creix 
:) 
 

Congrés Internacional de Monedes Socials 
Serà del 10 al 14 de maig al Parc Tecnològic de Nou Barris, Barcelona. Del 10 al 12 serà 
l’espai acadèmic, que compta amb unes 150 ponències i unes 200 inscripcions, un plenari de 
polítiques públiques, tallers. El programa està ja bastant tancat. Algun dels tallers s’ha mogut a 
dissabte. 
 
Els dies 13 i 14 l’accés és gratuït i està orientat a una vessant més pràctica. Des de l’Espai de 
Coordinació confirmem la voluntat de fer un mercat en moneda social amb les següents 
característiques: 

● Portarem parades de les diferents xarxes de dins l’espai de coordinació. Les xarxes fem 
un sondeig per veure quantes parades vindrem de cadascuna. Qualsevol participant del 
congrés que vulgui posar parada també serà benvinguda. 

● El mercat serà 100% en moneda social. No s’acceptaran transaccions en euros. 



● Cada parada decidirà, en funció de la xarxa a la que pertany, quines monedes socials 
accepta. En particular, totes les parades de les xarxes de moneda social de l’espai de 
coordinació accepten les seves monedes mútuament. 

● Les persones que no disposin de moneda social acceptada en el mercat, tindran la 
possibilitat de canviar ecosols (la moneda de la XES) per euros. Posarem una parada 
de canvi d’euros per ecosols. Això ens servirà per eixugar el positiu de moneda social 
amb el que es va quedar la XES la passada FESC. 

● A la caixa de canvi donarem ecosols físics que van sobrar de la FESC a canvi d’euros. 
Aquests ecosols només seran vàlids durant el mercat, i es podran retornar a la mateixa 
caixa de canvi. Les persones integrants de xarxes de moneda social no necessitaran 
adquirir ecosols, doncs podran fer la transacció directament amb les paradistes. 

 
Des de la Trobada Estatal de Monedes Socials s’ha format un grup per coordinar proposetes 
(xerrades, tallers) per fer durant el cap de setmana. No hi ha encara concreció. 
 
Des dels Bancs del Temps de Barcelona s’oferirà allotjament a les assistents al congrés. 
 

Propera reunió 
Serà el 24 de març a les 17h a Cardedeu, seu de la xarxa De Gota en Gota. 


