
Acta Coordinadora Monedes 6/10/2017 
Taules de canvi 

a. Voluntaris 
Hi ha 8 persones voluntàries inscrites al formulari de la FESC més uns quants més que tenim 
constància. Falten encara molts voluntaris. Fem crida entre les xarxes. Remunerat 10 ecosols. 

b. Protocol 
L’August fa la coordinació dels canvis. El canvi d’euros com l’any passat. Estem a l’aguait per si 
hi ha canvis de molta quantitat explicar que potser no és molt bona idea. En funció també de si 
la mateixa persona ja té parada i pot equilibrar la balança. 

c. Ecosols 
Esteve fa una pàgina inicial a monedasocial.cat per a que sigui una plataforma de difusió. 
Demanem de posar als ecosols la direcció monedasocial.cat. 
 
 
Parades 

d. Quantitat 
De Gota en Gota vénen amb una parada. Ecoxarxa del Bages dues parades. Vilanova i la 
Geltrú en demanarà una. Sembla ser que la CIC porta parada i l’ecoxarxa de Tarragona també. 

e. Pagament en moneda social 
El preu de la inscripció és una barrera molt important de cara a la inscripció de parades, que 
d’altra banda són imprescindibles per l’admissió de MS a la fira. De cara a la següent edició, 
haurem de parlar amb la XES com ho podem fer per superar aquesta barrera. 

f. Cartell i rètol 
Esteve posa el web monedasocial.cat al cartell. 
August demana a la comissió que s’imprimeixin tres còpies del plafó i una còpia del distintiu per 
a cada parada. 
 
 
Trobada de monedes socials 

g. Convocatòria 
 

h. Continguts 
4:00h-4:30h Benvinguda i Presentació (Esteve). 
4:30h-5:30 sessions paral·leles 

○ IntegralCES (Francesc) 
○ Relació entre diferents plataformes (Roger) 

5:30h-5:45h pausa 
5:45h-6:45h Objectius i organització de l’espai de coordinació. Dos grups simultanis. 
Dinamitzadors: (Jordi Flores. Ton o turutaire) 
7:00h-8:00h Plenari (Esteve). 



 
 
Xerrada 
Farem una xerrada sobre la moneda social. Compartim espai amb Novact i Bank of the 
commons. Serà una breu exposició 10-12 min de cada tema i preguntes (Esteve). 


