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Introducció

Un dels pilars que sustenta el valor de les monedes socials és la confiança. Confiem que tots els 
membres de la xarxa acceptaran la moneda social. L'acceptació de la moneda social és un acord 
personal, però també col∙lectiu, ja que es constitueix una xarxa en la que confiem. 

L'intercanvi amb altres xarxes de moneda social suposa traslladar la confiança des d'un àmbit local i
proper a un espai més ampli, fora de la nostra xarxa de proximitat. Cal garantir, per tant, la 
cooperació i la transparència entre les xarxes, en base a uns criteris bàsics i bones pràctiques en 
l'administració de les xarxes.

Aquest document complementa l’acord Intercanvi recíproc entre xarxes de moneda social amb un 
seguit de recomanacions relatives al dinamisme i estabilitat de la circulació de la moneda social 
dins la xarxa i entre les xarxes veïnes.

Recomanacions

Des de l'autonomia de cada xarxa per decidir com s'organitza internament, s'exposen els següents 
criteris o recomanacions que podran ser adaptats a les diferents realitats de cada xarxa:

1- Mantenir l'equilibri entre comptes públiques (o col∙lectives) i comptes d'usuàries particulars. A 
les xarxes que accepten emissió de moneda en negatiu, caldrà que es revisi periòdicament i 
qualitativament que la moneda emesa es correspon amb la oferta real existent (bens, productes, 
serveis…)

2- Limitar la creació de comptes a diferents xarxes per a un mateix usuari. Sense especificar un 
número de comptes concret, caldrà que la creació de diversos comptes estigui justificada per la 
participació activa a diferents xarxes i que el saldo total dels diferents comptes del mateix usuari 
mantingui un equilibri.

3- Revisar periòdicament l'activitat dels comptes de moneda social i la vigència de les 
ofertes/demandes per facilitar que l'eina d'intercanvi ofereix una informació funcional i de qualitat.

4- Configurar límits de saldo positiu i negatiu als comptes de moneda social que estiguin en relació 
amb el volum total disponible o previst de cada xarxa a curt termini.

5- Compartir informació sobre els saldos dels comptes públics de la xarxa i informacions 
estadístiques sobre el nombre d'usuaris, número i volum de transaccions, balanç d'intercanvi amb 
altres xarxes de moneda social, per tal de conèixer l'estat econòmic de cada xarxa i garantir que 
respecta el protocol d'intercanvi recíproc amb altres xarxes.

6- Donar-se d'alta a la web d'informació sobre ecoxarxes i altres xarxes de moneda social en català 
(www.ecoxarxes.cat), i a les llistes de correu de coordinació entre xarxes (Catalunya: 
ecoxarxes@llistes.ecoxarxes.cat, Espanya: monedassociales@monedasocial.es)

7- Per a noves xarxes de moneda social, es recomana fer servir la plataforma lliure i mancomunada i
autogestionada IntegralCES (1) per gestionar els comptes d’usuàries, transaccions, ofertes i 
demandes. (https://www.integralces.net/public/new-exchange-ca) i participar a la llista de correu 



http://llistes.cooperativa.cat:8081/mailman/listinfo/integralces (es podria canviar al domini 
monedasocial.cat o a ecoxarxes.cat)

Nota (1): Per a les xarxes de moneda social que fan servir altres plataformes diferents a 
l’IntegralCES (CES, Cyclos, per exemple) existeix una pasarel·la d’intercanvi que permet fer 
transaccions entre diferents plataformes: www.clearingcentral.net

8- Encara que les eines informàtiques que fem servir (IntegralCES, CES, Cyclos) ja permeten 
compartir part de les informacions bàsiques d’una xarxa d’intercanvi amb moneda social, és 
recomanable que es mantingui una comunicació estable i propera entre les persones que administren
i dinamitzen les xarxes de moneda social, per facilitar dades estadístiques internes i l'intercanvi 
d'informacions entre plataformes que actualment no estan interconnectades. Per aquest motiu, 
s’organitzen trobades anuals de xarxes de moneda social (per exemple, la trobada de monedes 
enxarxades amb la XES, que s’organitza a la FESC, Festa de l’Economia Social de Catalunya).

9- Per dinamitzar la comunicació entre les administradores de les xarxes que han ratificat el 
protocol d’intercanvi recíproc, existeix una llista de coordinació 
(coordinacio@llistes.monedasocial.cat)


