
 Temes sobre el funcionament de la moneda:

- La XES tindrà un compte a IntegralCES (la pagina web on s'opera amb les diferents monedes socials)
on es registraran tots els canvis d'altres monedes en ecosols.

- En acabar la fira, als expositors se'ls retè una penalització del 3% (entitats de la xes) o 7% (no xes) en
el canvi d'ecosols a €. La comissió proposa que aquesta penalització no s'apliqui als expositors de les
xarxes de monedes i s'acorda que únicament se'ls aplicarà a aquells ecosols que canvïin en euros, mentre
que la quantitat que l'expositor canvïi per moneda de la seva xarxa, n'estarà exempt.

- Des de la coordinadora s'intentarà que els expositors que vinguin de cada xarxa absorbeixin la totalitat
de la moneda social que entri a la fira. Tot i així, si no és possible i com a últim recurs, les xarxes s'han
compromès a respondre amb euros per la moneda social excedent que pugui haver-hi al tancar la fira,
que com s'ha dit, quedarà registrada al compte de la XES.

- La comissió planteja que els expositors que vinguin de les diferents xarxes puguin pagar la inscripció
en la seva moneda social. Des de l'organització s'observa que no és viable fer-ho d'entrada ja que hi ha
un protocol d'inscripció establert que és per tothom igual. En tot cas, no es veu malament, i s'acorda que
hauran de pagar la inscripció en euros com tothom, però després, si la comissió és capaç de trobar un
mecanisme que posteriorment es pugui aplicar com a retorn o "descompte" no hi ha problema, sempre
que sigui una part (màxim 20-30€).

-  La comissió demana que la XES faci  despesa directament en moneda social  de  les  xarxes per a
compensar el possible excedent. En aquet sentit fa la petició concreta d'imprimir els ecosols en una
impremta  que  accepti  moneda  social  (per  exemple  una  de  Manresa).  L'organització  apunta  que  la
impremta que ho fa cada any és de la XES i que aquest criteri preval alhora de triar els proveïdors.
S'acorda que es miri si hi ha proveïdors que a més de les xarxes de monedes siguin de la XES i llavors
s'estudiaria.

-La comissió transmet la inquietud la fira pugui utilitzar-se per canviar moneda social per euros, tot i
que es veu molt improvable. El diagnòstic és compartit i tothom veu bé que tot i no trobar cap sistema
per impedir-ho, es controli vigilant que no hi hagi ningú que faci un canvi massa gran de moneda social
per ecosols.

 Temes sobre Infrastructura:

- Monedes sol·licita un espai, al costat de l'espai XES, propi per a monedes on hi haurà informació de
les diferents xarxes i una de les taules de canvi. Aquest espai estarà just a l'entrada de la fira, al costat de
l'Harmonia.

- Hi haurà tres taules de canvi. A més de la de l'espai monedes, n'hi haurà una a l'interior de la fira i una
tercera al bar.

- Internet. La taula de l'espai Monedes és el que tindrà internet, per poder canviar monedes existents per
ecosols.  Per  tal  d'assegurar  la  connexió,  la  comissió  d'infraestructura  tindrà  preparat  un  USB amb
connexió per si no és possible connectar a l'Harmonia.

- Monedes tindrà, com els anys anteriors, un espai que es pugui tancar amb clau, amb taula i cadires.

 Temes sobre comunicació:

- Quan parlem de monedes, les companyes de comunicació han hagut de marxar. En Jordi Carbó parlarà
directament amb la Carme de l'Apòstrof per concretar els diferents temes sobre disseny i impressió.

 Temes sobre voluntaris:

-  La  comissió de gestió  de  persones  recorda  que és  molt  important  que quan els  membres  de  les
comissions s'inscriguin a la FESC com a voluntaris, posin a observacions a quina comissió pertanyen
per evitar que els assignin a una altra.


