La Xarxa ECO de Tarragona és una associació que fomenta una economia al servei de

Vols participar i afavorir la transició
cap a una Tarragona més sostentible?

les persones i respectuosa amb el

Xarxa

medi-ambient.

L’objetiu és que els participants creïn con-

La Xarxa ECO de Tarragona es fa possible

fiança mutua i col·laborin per a construir al-

gràcies a la participació, el suport i la inspi-

ternatives econòmiques que beneficiïn a la

ració de ciutadans, agricultors, artesans / es,

comunitat, intercanviant en base al valor que

empresaris / es, professionals, associacions,

cadascú aporti. La garantia de la cobertura de

… de persones como tu, que volen una vida

las necesitats bàsiques de tots els membres

més responsable i sostenible con el

integrants podria ser possible amb una oferta

medi-ambient. Si tens alguna necessitat a co-

amplia i variada de productes i serveis en la

brir però al mateix temps pots oferir alguna

xarxa d’intercanvi, però també és necessari

ajuda, vine a crear Xarxa ECO amb nosaltres.

facilitar els intercanvis i dinamitzar la relació
entre els membres.

La xarxa busca dinamitzar la vida cultural i la

Inscriu-te i ofereix els teus coneixements, ser-

interacció personal en les relacions econòmi-

veis, productes i habilitats a altres usuaris i

ques i donar suport les iniciatives sostenibles

usuàries de la Xarxa ECO.

i el consum responsable.

http://blog.xarxaeco.org/
https://www.facebook.com/pages/
Xarxa-ECO-de-Tarragona
https://twitter.com/XarxaEcoTGN
info@xarxaeco.org

Intercanvi
directe:

Xarxa

Quan una persona té un producte o servei que
necessita l’altre persona i aquesta ho intercanvia

Intercanvi
multirecíproc:
Els ECOs els gestionem a través
de comptes d’usuari/a del CES.

per allò que tambè necessita.

És el troc de tota la vida.
i si Jo t’ajudo, i tu ajudes a un altre —
i algú altre m’ajuda...
Ens interrelacionem. Els receptors
d’ajuda es converteixen en
proveïdors d’ajuda. La
moneda social que en
treus ajudant a altres,
pot utilitzar-se per rebre

No és necessari tenir ECOs abans
del primer intercanvi, simplement
s’apunta el valor al compte de
l’usuari/a i es
compensa amb futurs ECOs.
Quedar-se en negatiu és tan normal com estar en positiu, si ningú
estiguès en negatiu, no hauria
ningú en positiu
(els ECOs tan sols flueixen entre comptes).

serveis o ajuda d’un tercer o
intercanviar béns que ofereixi. La
moneda té un retorn dins la comunitat.
La utilització de l’euro implica seguir
lucrant un sector financer al servei de les
grans empreses, holdings, fons d’inversió, etc.
Considerem que cap nou sistema podrà emancipar-se
del capitalisme mentre faci servir les seves monedes oficials.

Per això, fem servir la nostra pròpia
moneda. Una moneda purament social
i alternativa, entenent l’economia com un
ecosistema, a on poden coexistir diferents
monedes (alternatives, oficials, complementàries,…).

