
Espai de coordinació de monedes socials
9 de setembre del 2016

1. Dades CIC
El Roger ha enviat les dades econòmiques de la CIC.

2. Publicar actes
Es proposa tenir penjades al web monedasocial.cat un recull de les actes. Roger li passa les actes de 
les reunions de coordinació a l'Esteve que les penja al web

3. FESC

• Esteve ha de fer la xarxa d'Ecosols a l'IntegralCES i passar-li el password al Jordi C.

• Voluntàries. Recordem d'apuntar-nos i de fitxar voluntàries per entre les nostres comunitats 

per ajudar-nos a fer la tasca de gestió dels ecosols. 
• Jordi fa planificació de torns; necessitem 8 persones en cada monent: 2 en cadascuna de les 

2 taules de canvi d'Ecosols a Euros, 3 en la taula que incorpora Moneda Social i una persona
coordinadora. Abans del dia 20 necessitaríem saber quantes places podem cobrir entre 
voluntaris de les xarxes de moneda social. Jordi passa un document amb les tasques i el 
quadre. Esteve ho posa en format Drive. Llavors en fem difusió per entre les xarxes.

• Quan tinguem la llista de voluntàries, convoquem una reunió de formació per clarificar com 

farem el canvi.
• Recopilem les parades que accepten moneda social de cada xarxa.

• Ens porten proposta de disseny de l'Ecosol. Hi fem algunes esmenes. Jordi C els trasllada a 

les dissenyadores.

4 Trobada d'ecoxarxes

• Hem rebut alguna inscripció per la trobada. Esteve s'encarrega de respondre i gestionar les 

inscripcions.
• Recordar la convocatòria a les diferents xarxes de monedes.

• La gent de Badalona es plantegen fer una reunió interna dins la trobada d'ecoxarxes; si 

finalment necessiten algun espai avisen.
• Fer article 300 paraules per abans del dia 23. Esteve fa proposta, si algú altre s'inspira que 

s'avanci.
• Portem proposta de dinamització de tots els punts de la trobada per a la següent reunió (7 

d'Octubre). Demanem al Ton si vol fer proposta de dinamització del segon punt. Esteve 
IntegralCes i Jordi i August la última.

5. Comentari sobre pràctiques en moneda social.
En Jordi ens comenta que l'Ecoxarxa del Maresme té una xarxa creada al CES i una a l'IntegralCES.
També que hi ha persones i projectes amb comptes a vàries xarxes. 
Jordi presenta proposta de document de bones pràctiques per a que l'anem treballant.

6. Congrés internacional MMSS

http://monedasocial.cat/


Es farà al parc tecnològic de 9 Barris. Del 10 al 17 de maig del 2017. Es proposa que a la trobada 
d'ecoxarxes de la FESC un dels objectius de l'espai de coordinació i de la trobada sigui el congrés 
internacional de monedes socials.

Ens tornem a trobar el 7 d'octubre a les 16:30 a la seu social de la XES, C/Bailén 5.


