
Ca l'Estròlic, 1 de desembre del 2012 – tarda.

1. Com detectar problemes
1. crear indicador de salud de l'ecoxarxa, per la fórmula Vadó debit ... velocitat circ 

moneda... 
2. Com equilibrar balanços

1. com estan els comptes ceib... s'han equilibrar
2. potenciar demandes entre ecoxarxes
3. potenciar CAC
4. Devaluació no es un mètode vàlid
5. L'apadrinament o subvenció en materials, assessorament, sí

3. comunicació entre xarxes
1. crear coordinadora per compartir dades, impressions, organitzar events, desvinculació de

la paritat amb l'euro
2. vies de comunicació mes fluides que ara

4. Intercanvis recíprocs a saldar dins d'un limit de temps
5. potenciar trobades per generar confiança
6. consolidar cada una de les ecoxarxes
7. compartir criteris de creació de moneda, entendre'ls. Tenir clar com funcionen les ecoxarxes
8. Garantir un recurs de comunicació o figura. Un email o telefon per ecoxarxa
9. CES podriem deixar allo del 10% en moneda social i passar al 25% mínim en ofertes de 

particulars.
10. Estar coordinats entre els gestors, entre nosaltres per excedents, etc. Que tothom ho sapiga
11. butlleti periodic conjunt d'ofertes i demandes.
12. Compres col·lectives a cac i ecoxarxa per compensar desequilibris
13. cac mecanisme de reciprocitat que ajuda productors a fer ús de moneda social
14. Al CES hi ha nombre d'inscrits i d'actius: per la fórmula usar nomes els actius.
15. Recerca de productors per animar-los. 
16. desenvolupament de projectes productius a totes les ecoxarxes
17. Coordinació i trobades periòdiques, per generar confiança i transparència. Pactes i acords, 

criteris. Aprofitar experiencies i compartir coneixements, què va bé, què va malament.
18. Promocionar entre tots activitat l'econòmica no monetària. Anirà millor amb més massa 

social.
19. Coordinació activa de les ecoxarxes. 

1. Qui la fa, la CIC? La CAC es importantíssima per redistribuir productes en funció de 
l'eficiència, millor oferta de prods i serv. Eina de reequilibri. Crear una ruta estable, un 
camió que fa la ruta i tothom ho sap.

2. CAC recolzada per CIC + ecoxarxes, que han d'avalar la CAC per intercanviar amb ella.
3. Grup de promoció d'infrastructures productives, un camió, maquinària pel camp, 

obradors, forns, formigonera, piconadora, tot allò que fas servir un dia a la vida. Permet 
atraure productors locals.

4. Butlletí de la CIC d'info general, fires, projectes de cada ecoxarxa, que arribi a tothom 
de cada ecoxarxa, no nomes pels socis de la CIC.

20. Borsa de treball conjunta. O fer servir la de la CIC, fer servir eines que ja existeixen.
21. Crear cambra de compensació entre monedes.
22. Indicadors.
23. Provar mètode de establiment de límits d endeutament segons Vado, marge de reciprocitat 

entre xarxes.
24. Canviar color dels saldos, vermells només si han superat el límit i verd si no.
25. Demanar als productors amb molts ecos, què necessiten, què compren en euros.
26. Enviar ofertes i demandes a les bústies email dels usuaris.
27. Manca de confiança entre ecoxarxes. Poca relacio



28. Hi ha ecoxarxes productores i altres consumidores, per tant ecoxarxes amb balanços 
desequilibrats.

29. Crear coordinadora amb reunions periòdiques per seguir aquesta problemàtica.
30. Límit en els balanços entre ecoxarxes, vigilat per coordinadora.
31. Interlocutor (ja s'ha dit)
32. Desequilibris puntuals acords bilaterals
33. Seguim fent trobades cada 3 o 6 mesos, com a mínim acordar la propera.


