
Acta Trobada Espai de coordinació de MS a la XES
Lloc: Manresa (Ateneu La Sèquia)
Data: 25-11-2016
Inici: 17:20 hores
Assistents: 11 presencials + 5 en connexió remota

Epi i Sergi (Garrotxa), Rosa i Alba (Gota en Gota), Jordi (Tarragona), Juan Carlos (Engremiat), 
Esteve (Bagés), Xarly (Penedès), Vincent (Garrotxa), Didac, Rebekka

Piquete (Poblet), Edu (Empordà), Sebas i Tuccia (Selva, Faircoin), Ton (Turuta)

Punts: 

1) Incorporació de xarxes al protocol d'intercanvi recíproc
2) Valoració FESC i projecció 2017
3) Conferència Internacional de MS Barcelona 2017
4) Gestió IntegralCES
5) Propera trobada de coordinació

1- Es pregunta si alguna xarxa ha decidit en assemblea ratificar el protocol d'intercanvi recíproc 
entre xarxes de MS. Diverses xarxes ho han parlat i algunes tenen previst fer-ho properament.

Es proposa incloure la moneda ecosol (XES) al protocol d'intercanvi recíproc amb les altres xarxes, 
tot i que no existeix un volum de transaccions anteriors, però es veu la necessitat de tenir en compte 
la operativa del protocol pels intercanvis de l'ecosol amb altres ms.
(Com que és una moneda que s'ha afegit recentment a l'integralces, aquest primer any les dades 
encara no reflexen fluxes més enllà dels intercanvis de la FESC 2016.)

Es pregunta si poden participar altres xarxes de fora de Catalunya i establir lligams amb altres 
protocols com el Credit Commons. Es diu que la participació està oberta, però es considera 
important que existeixi una proximitat entre les xarxes participants que faciliti els intercanvis de 
productes i serveis. Es considera que cada regió geogràfica pot establir els seus propis protocols o 
aplicar el mateix protocol amb les xarxes més properes a la seva zona.

2- Es valora positivament que s'acceptés MS a la FESC 2016 i la comunicació i promoció que va fer
la XES. També es valora positivament l'increment de participació de l'espai de coordinació de MS.

Es pregunta si l'objectiu era que el balanç entre les xarxes i l'ecosol quedes a 0. Es comenta que 
hagués estat preferible però no es va definir com a objectiu. En tot cas, un resultat negatiu a la xarxa
l'ecosol hagués permés demanar a la XES com a reciprocitat una major acceptació de MS.

La XES va haver de recolzar una part de la MS en euros de la FESC. Aquests euros es visibilitzen 
en forma de positiu en el saldo de MS de la XES a IntegralCES. Es fa la reflexió que des de les 
xarxes de MS del grup de coordinació hem de dinamitzar i facilitar que la XES pugui obtenir 
productes i serveis que consideri necesaris per bescanviar-los per aquesta ms. Es proposa que 
estudiem juntament amb la XES el calendari d'activitats anual, per veure quins actes s'organitzen 
territorialment i a on podem oferir a la XES que faci ús de la seva moneda ecosol, per estalviar 
despeses en euros.



La ecoxarxa del Bages ha valorat que va participar activament amb diferents productes oferts en 
moneda social a les 4 parades, però això no va permetre que el saldo final de la FESC, entre oferta i 
demanda de productes en MS estigués més compensada, perque hi va haver una participació més 
reduïda per part de les altres xarxes.

Es fa reflexió sobre que cal una major participació per part de totes les xarxes a la propera FESC i 
també caldria treballar amb més detall els criteris d'acceptació de cada xarxa a la FESC, així com la 
importància que totes les xarxes tinguin presència a la taula de canvi que gestiona els canvis en MS.

També es planteja que si a la propera FESC es pot acceptar moneda social de més xarxes i facilitar 
el pagament de les despeses de la inscripció de taules, això afavoriria una major participació per 
part de productores que accepten moneda social. Aquestes i altres propostes ja s'estudiaràn el proper
any i es valoraràn juntament amb la XES.

Com que una part important de la MS acceptada a la FESC 2016 han estat ecocoops, i la xarxa de la
CIC abasta tot el territori català i té un gran nombre de participants actius, es proposa demanar a la 
CIC que a la propera FESC gestioni una parada de la seva central d'abastiment de productes (CAC),
com a operació política de recolzament de la moneda social. També es planteja que es coordinin 
parades compartides a les xarxes més petites.

3- Es presenta com s'està organitzant la propera “IV Conferencia Internacional de Monedas Sociales
y Complementarias” entre els dies 10 i 14 de maig de 2017, al parc tecnològic de 9Barris.

http://symposium.uoc.edu/event_detail/3642/programme/iv-conferencia-internacional-de-monedas-
sociales-y-complementarias_-dinero-conciencia-y-valores-par.html

Hem estat treballant una proposta inicial per organitzar entre les xarxes participants a l'espai de 
coordinació diverses activitats a la part més activista de la Conferencia, que es durà a terme durant 
el cap de setmana.

(Sergi completarà aquesta informació)

Es parla que les xarxes de MS aprofitem la repercusió mediàtica de la Conferència per influir en el 
disseny i/o explicar les diferències amb monedes locals com les de Barcelona, Santa Coloma, 
Badalona, Viladecans, …

S'aprova participar en l'organització de les activitats del cap de setmana, proposant presentacions, 
mercat d'intercanvi o alguna ponència oberta al públic, que ja concretarem en properes reunions.

4- Es parla de fer servir aquest espai per dinamitzar la realització de tasques concretes entre 
diferents xarxes.

Ja hem superat el temps previst i no concretem gaire més en aquest punt.

Per la propera trobada es presentarà material respecte l'estat dels ingressos rebuts fins ara pel 
manteniment de IntegralCES, així com les xarxes que han participat.

5- La propera trobada a serà Barcelona, el divendres 27 de gener de 2017, per anar alternant entre 
una trobada a BCN i una a una altra ubicació amb bon accés de transport i cobertura d'Internet.

http://symposium.uoc.edu/event_detail/3642/programme/iv-conferencia-internacional-de-monedas-sociales-y-complementarias_-dinero-conciencia-y-valores-par.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/3642/programme/iv-conferencia-internacional-de-monedas-sociales-y-complementarias_-dinero-conciencia-y-valores-par.html

