
Acta 28/7/2017 
FESC 2017 
Canvi 
Proposem seguir el mateix model que l’any passat. La principal novetat és que hi ha dues 
noves monedes més: El Trok i La Gota. 
 
Informació 
A la caixa de canvi central hi haurà, a més del punt de canvi de moneda social, informació 
sobre les xarxes de moneda social. Cada xarxa portarà el material de difusió que cregui 
convenient. 
 
Distintiu 
Posarem un distintiu basat en el logo de la flor als estands que 
pertanyen a alguna xarxa de moneda social. La frase serà “Som xarxa 
de moneda social”. Posem també un plafó explicatiu a les taules de 
canvi. Esteve ha de fer proposta. 
 
Parades 
Les xarxes que apretin perquè hi hagi parades. Ara mateix el preu són 130€ socis/150€ no 
socis. Demanem a l’Assemblea permanent de la XES de poder fer el pagament en moneda 
social. No hi ha hagut assemblea des de la darrera reunió de l’espai de coordinació i tampoc 
n’hi ha fins després de l’estiu i en canvi ens urgeixen a inscriure els estands. No podem saber 
doncs si es podrà pagar totalment o parcialment la parada en moneda social. 
 
Comuniquem a les xarxes que els estands s’apuntin pagant la quota en euros i que estem 
negociant amb la XES la possibilitat que es pagui en moneda social. 
 
B-MINCOME 
Ens han demanat de fer una xerrada durant la FESC. Jordi C els respon. 
 
Xerrades 
No fem xerrada generalista i concentrem esforços en el punt d’informació a la taula de canvi i la 
trobada. 
 
Taules de canvi i economia FESC 
Jordi C li fa traspàs de la gestió dels punts de canvi i la FESC a l’August, que liderarà aquests 
aspectes logístics. Demanem voluntaris a les xarxes i a la comissió de la XES. 
 
Trobada de monedes socials 



Sorgeixen els següents quatre temes per a la trobada de monedes socials. 
Temes: 

● IntegralCES. Parlar sobre trobar la manera de garantir el bon manteniment de les 
plataformes tecnològiques que compartim. A la passada trobada es va agafar el 
compromís, des de l’Espai de Coordinació, de vetllar per l’IntegralCES però val a dir que 
s’ha fet poc o res. 

● Relació entre sistemes de moneda. En especial, parlar sobre les dificultats que ens vam 
trobar arran del mercat al Congrés Internacional de Monedes. Per exemple, la operativa 
de l’intercanvi amb les Turutes o la relació amb xarxes de fora de l’espai de coordinació. 

● Mercat. Es proposa la idea de fer un mercat anual a més de la FESC, que tingui un 
efecte dinamitzador per les xarxes anàleg al que ha tingut el Congrés Internacional de 
Monedes. 

● Organització i objectius. Veure si l’actual model organitzatiu segueix sent el millor i 
definir els objectius de cara al proper curs. 

 
Properes reunions 
8 de setembre, 6 d’octubre a Barcelona. 

Observació sobre el protocol 
La xarxa Gota en Gota fa una observació respecte el protocol d’intercanvi recíproc: resulta que 
els moviments d’un sol compte poden fer entrar i sortir dels límits establerts a voluntat. 
Comentem que aquest fet es deu a que la xarxa és molt petita però que difícilment es pot donar 
en xarxes més grans, i que en tot cas el càlcul serveix igualment per veure la tendència. De 
moment no ens preocupem. 

http://www.monedasocial.cat/protocol/

