
Espai de coordinació de monedes socials
8 de juliol de 2016

1. Control balances:
- Posem excepció per activar la XarxaECO de Tarragona ja que la balança està en procés d'equilibri.
L'any vinent comprevem que és així. (Esteve)
- Falta posar les dades de la CIC.

2. FESC
- La inscripció és en euros i a posteriori es podrà canviar una part per moneda social. Ara per ara la 
fira accepta que sigui una part petita (20-30€) però pensem que post-fira en funció del balanç de ms 
podrem defensar que sigui més alta.
- Infrastructura; La parada de canvi de moneda social serà just a l'entrada de la fira. Fem la xarxa a 
l'integralCES (Esteve) i li passo el password al Jordi.
- Busquem voluntaries per als punts de canvi, i apuntar-nos nosaltres també via web.
- Difonem la FESC entre els productors de les xarxes de moneda social i que s'apuntin ja!
- Disseny de l'ecosol: falta parlar amb les dissenyadores per a que el bitllet incorpori referència a les
diferents monedes socials que participen (Jordi).

No hem fet: avisar a les xarxes

* Informar de la trobada de monedes socials dins la FESC 2016
* Existeix l'espai de coordinació i estan convidades a participar-hi
Per a que la seva moneda sigui acceptada a la FESC haurien de venir almenys un primer dia a 
l'espai de coordinació i ratificar el protocol d'intercanvi.

- Demanem fer un xerrada explicant les novetats en moneda social a la FESC2016 i l'espai de 
coordianció. Per al públic general. Ideal dissabte matí.

Trobada de monedes: dissabte tarda 16h a 20h.

- Presentació avenços oct15-oct16: On estem i convidar a les xarxes a participar.

Blocs simultanis:
- Sostenibilitat de l'IntegralCES (Esteve)
- Relació entre els diferents sistemes de gestió de monedes. (Ton)

Dinàmica proposta d'objectius i actuacions oct16-oct17
* Demanem a la FESC un espai per a la trobada (Jordi).

Difusió: Fer un mail i donar-li al Jordi pq en faci difusió via mail. La gent que confirmi responent al
mail.

Ens tornem a trobar:
El 9 de setembre a les 16:30 i preveiem que en farem una altra el 7 d'octubre.


