
Resum de propostes III Trobada Ecoxarxes 2013 a Can Biarlu

- Participació: Crec que es pot dir que va ser un èxit, tant quantitatiu com qualitatiu (diversitat i 
dispersió territorial) ja que vam estar representades ecoxarxes de Catalunya, València i Balears. 
Destaquem que aquesta tercera trobada no va coincidir amb altres activitats ni amb una assemblea 
de la CIC, així que els assistents tenien una motivació plenament ecoxarxera ;)

- Relacions entre ecoxarxes:

Vam remarcar la necessitat de facilitar i dinamitzar els intercanvis entre ecoxarxes, respectant 
valors comuns per reforçar la confiança mútua. Conceptes com la confiança, els criteris de 
valoració i la gestió d'excedents van focalitzar la nostra atenció, i vam veure la necessitat de 
respectar criteris de reciprocitat, solidaritat i bé comú en les nostres relacions d'intercanvis entre 
ecoxarxes.

Es va parlar de donar un impuls a la moneda social. Fent-la servir tant internament com 
externament. La proposta de la Xarxa ECO de Tarragona va ser que els intercanvis entre ecoxarxes 
siguin sempre directes (en productes o serveis) o 100% en moneda social garantida per una oferta 
existent de productes, serveis, recursos. L'ecoxarxa del Bages va proposar establir també un 
mecanisme de límits de dèbit/crèdit garantits.

La Xarxa ECO va proposar la creació d'un mercat d'intercanvi online, i es va oferir a 
desenvolupar-lo abans d'agost. La seva ubicació futura podria ser a http://intercanvi.ecoxarxes.cat 
(proposta meva post-trobada). El mercat online tindrà aparença de botiga online amb catàleg de 
productes, però reflectirà l'oferta disponible dividida per ecoxarxes i categories. Hi haurà la 
valoració al 100% en moneda social, stock disponible i la possibilitat d'escollir la ruta de transport 
(CAC o directe entre ecoxarxes). Tindrà accés qualsevol ecoxarxa/rebost que ho demani en mode 
administrador. També la CAC. Hi haurà diferents grups d'usuaris (ecoxarxes, rebosts, PAICs, grups 
de consum, etc.). L'accés serà lliure, però no públic. Es a dir, qualsevol podrà demanar accés amb 
usuari i contrassenya, però una persona sense identificar no podrà veure el llistat de productes ni 
productors (això permetrà que participin tant productors legalitzats com productors de confiança).

Com que la finalitat principal serà dinamitzar els intercanvis i fer visible l'oferta de productes i 
recursos entre ecoxarxes, però alhora també serà una eina molt versàtil, hi haurà la possibilitat (a 
debatre) que puguin participar grups de consum externs a les ecoxarxes que ho demanin. La idea 
seria que aquests grups paguessin en euros i que tinguessin un petit recàrrec (10-15%, a debatre) 
respecte al preu d'intercanvi entre ecoxarxes. Aquest recàrrec en euros, per sobre del preu fixat per 
l'ecoxarxa, serviria per crear un fons de descapitalització gestionat entre les ecoxarxes (es podria fer
servir per finançiar despeses de trobades, despeses de rutes de transport fixes, projectes o eines 
comunes, etc.)

Vull destacar que aquesta nova eina no serà un sustitut/competidor del CES, ni de xarxes com 
intercanvis.net, perque tenen finalitats i àmbits diferents d'aplicació. Aquesta eina està concebuda 
principalment per donar servei a rebosts o centrals d'intercanvi, que hauràn d'oferir per poder 
demanar, ja que s'establirà el límit de dèbit/crèdit garantit que determinem entre tots.

L'aplicació és de codi lliure i permet destacar productes com a novetats, ofertes, fer descomptes, 
lots de productes, etc. Fins i tot permetrà situar en un mapa la localització dels rebosts més propers. 
En fi, que serà molt funcional.

http://intercanvi.ecoxarxes.cat/


- Eines i serveis comuns i/o globals:

Per reforçar l'activitat que totes les ecoxarxes fem a nivell local i per transitar cap a un camí 
d'empoderament progressiu en àmbits de l'economia més globals, vam debatre sobre la importància 
de certes eines comunes bàsiques: IntegralCES, xarxa de telecomunicacions lliure Guifi, etc.

Respecte IntegralCES cal destacar que ja està disponible a l'adreça web www.integralces.net per fer 
proves de funcionament, tant a nivell d'administrador com d'usuari. S'obre ara un procés que ens ha 
de portar cap a la sustitució de l'actual CES per aquesta nova plataforma de gestió de xarxes 
d'intercanvi en moneda social. L'aplicació s'està programant en codi lliure, seguint estàndars de la 
comunitat Drupal, i es fa una crida a que participin nous programadors/dissenyadors amb 
coneixements de programació en entorns Drupal.

No hi ha un calendari establert, però si uns terminis previstos d'iniciar una fase de proves general 
des d'ara fins a finals d'any, treballar en un mòdul d'importació per traslladar tota la informació del 
CES actual al nou IntegralCES, entre l'estiu/setembre i final d'any, i una prova real de funcionament
a una ecoxarxa (Ex. Bages) durant uns mesos, ja cap al 2014. Si tot funciona bé, segurament 
podriem estar treballant amb el nou sistema abans de l'estiu del 2014.

Finalment, dintre del debat sobre l'economia global i local, vam comentar que és necessari ampliar 
el ventall de productes i àmbits productius que estem prioritzant actualment en els intercanvis entre 
ecoxarxes. Normalment ens centrem en productes d'alimentació, com a necessitat bàsica principal 
de les persones i de fàcil gestió local, però vam parlar de fomentar també intercanvis de serveis 
informàtics entre ecoxarxes, serveis de transport comunitaris, i fins i tot, crear un servei 
d'obrador comunitari legalitzat, que podria donar servei a altres obradors o productors locals per 
compartir instal·lacions legalitzades, fer cursos, etc. Es va comentar de presentar una proposta a 
l'assemblea de la CIC, en la que ja s'està treballant des de la CAC i l'Obrador de Som Comunitat. 

Com que la CIC i els socis/projectes autònoms que treballen en euros tenen aquesta dualitat en l'ús 
de les monedes, es va plantejar també que aquest obrador comunitari pogués fer un servei de 
descapitalització col·lectiva, juntament amb la CASX, de forma que pogués gestionar excedents de
producció aportats per ecoxarxes i PAICs, per vendre'ls en euros a actors econòmics afins 
(economia solidària, social, etc.) i transformar-los posteriorment en la financiació de projectes de 
les ecoxarxes, retornant directament l'excedent monetari en forma de productes i recursos. 
D'aquesta forma, les ecoxarxes no necessitarien gestionar euros i deixarien aquesta moneda al 
marge de les seves relacions internes locals, però al mateix temps, tindrien una via de financiació 
directa per aconseguir productes i recursos que no estàn circul·lant actualment a les ecoxarxes 
perque es necessiten euros per la seva adquisició.

Cal madurar més aquesta darrera proposta, pel que fa als possibles estatuts que podria tenir aquest 
obrador "comunitari", la participació de les ecoxarxes, la CAC i la CASX.

Aquesta llista de correu es mantindrà oberta, de forma que pot servir per comunicar-nos entre 
ecoxarxes i anar preparant la propera trobada. Podeu consultar tots els missatges enviats en 
qualsevol moment:

http://xarxaeco.org:8081/mmpublic/trobadaecoxarxes-xarxaeco.org

No puc acabar sense dir-vos que la festa de dissabte a la nit va ser genial i donar les gràcies també 
als companys de Can Biarlu per la seva organització. 

http://xarxaeco.org:8081/mmpublic/trobadaecoxarxes-xarxaeco.org
http://www.integralces.net/

