
2on. SEMINARI DE MONEDES LLIURES i TROBADA D’ECOXARXES

Anotacions de Ana (EX Mallorca)

30 de novembre de 2012

No es demanen aportacions per afavorir l’intercanvi, 

• Francesc (EX. Bages)

• Gorka (CIC)

• Alex Terrassa (Nucli Terrasa, EX Vallés Occ.)

• Tomeu (fundació Mallorca)

• Didac (EX Montseny, Calafou-Anoia)

• Oscar (Cal’estrolic)

• Raquel (Ca l’estrolic)

• Vadó (pla de l’estany, CIC...)

• Gemma (EX. Girona)

• Gloria (EX. Girona)

• Jordi (Nucli Palamos)

• Esteve (Bages)

• Stefan (EX. Barcelona)

• Ana (EX. Mallorca)

• Pere (Bages)

• Marc (EX. Empordà)

• Guillem (Ca l’Estrolic)

• Fernando (Ca l’Estrolic)

Es van afegint membres de l’ecoxarxa d’Anoia, de l’Ec. De Tarragona 
i altres.

Presentació d’ecoxarxes:

- Ecoxarxa Montseny (Dídac Costa): Una de les primeres, va 
començar amb moneda física. Entrar al CES li va costar molt a la gent
gran. A nivell qualitatiu s’ha creat una col·lecitvitat molt maca, a 
l’actualitat esta estancat.



- Ecoxarxa Girona (Gloria) 2010: gent pel decreixement i afins a la 
CIC. Relació amb el banc des temps autònom, alié a l’ajuntament,  
molt profitosa, no és necessari estar apuntat al CES per a fer 
intercanvis. Es fan fires d’intercanvi i trobades. Activitat: joc 
demostratiu del funcionament de l’ecoxarxa. Premi per difondre el 
pensament del decreixement. Usuaria col·lectiva del banc del temps, 
10 €/h. Límit de crèdit – 500 ecos.   Es fan intercanvis que no queden 
registrats al CES (viatge a Barcelona, roba de criatura, etc.). Moneda 
física per a les fires. 

- Ecoxarxa Barcelona (Stefan) 2010: 2/3 de persones apuntats 
sense fer intercanvis, no tenen clar el significat del endeutament en 
ecos. Es possarà en marxa el rebost per dinamitzar la ecoxarxa. Va 
tenir un punt àlgid, abril 2011, amb molta activitat. L’activitat del 
rebost promou altres intercanvis en el CES? Es suposa que si però no 
s’ha analitzat. Es fan intercanvis directes, mitjançant el CES es veuen 
les ofertes i demandes però es fan canvis sense enregistrar-se, no 
ens hem d’obsesionar amb les estadístiques.

- Ecoxarxa Empordà (quasi un any): fan un mercat cada dissabte 
junt amb altres paradistes (Mercat de ------------- Ampurdà) i hi ha 
altres puestos que accepten igualment ecos. Moneda física: ecovent. 
Nucli local de Palamox (Coop. L’Equitativa), dintre l’ecox. De 
l’ampordà, treballen un hort de 400 m2 amb bon funcionament, 
productiu des del primer any, principalment per a l’autoabastiment. El
segon any s’ha venut part de la producció en euros per a iinvertir en 
plantells. Ara li cedeixen un nou hort de 1000 m2, per part d’un 
senyor adinerat.  Abans cadascú agafa el que necessitava de la terra, 
s’enregistra però no surten els comptes; 

- Ecoxarxa Terrassa (Alex): molt poca gent, amb molta feina de 
difusió per fer.

- Ecoxarxa del Bages (A bona hora): el mercat de l’estraperlo, 
començà fent intercanvi entre els productors. Moneda social: hora. 
Equivalència 10€/hora. Activitat concentrada en pocs usuaris. Límit 
d’endeutament 24 hores, és difícil accedir a la moneda s’ha de 
produir o canviar per euros per poder intercanviar. S’ha invertit els 
euros, canviats per hores, en plaques solars que s’instalen en cases 
particulars que paguen en hores l’electricitat produïda. Pels 
agricultors no és real l’equivalència de 10 € per hora, per ells 
l’equivalència seria 5 € l’hora.

- Fundació gior (Tomeu Roig – Mallorca): són 4 patrons que han 
creat una fundació per posar en marxa una moneda social amb el 
programa Cyclos que admet targetes amb chip integrat i transaccions
amb Ipod. Com es fa la presa de decisions? Començaren a fer un 
consens, els patrons seran un punt de referència de coordinació. 
Perquè triares la forma jurídica de Fundació? Trob que prendre les 



decisions entre molta gent pot frenar el projecte, lo seu es fer coses 
que a la gent li agradi i et segueixi.

- Ecoxarxa Mallorca (Ana) finals de 2011: encara no ha treballat la 
moneda social, només es fan els moviments que es generen en el 
CES.

- Ecoxarxa Anoia i Ca l’Afou: Intent de dinamitzar-la i posar-la en 
marxa. Handicap: està en mig de la muntanya i tenen molta feina 
amb el projecte ecoindustrial del qual s’espera en un futur que sigui 
molt productiu. Està en fase de constitució, rehabilitació de vivendes, 
sociabilitat.

- XarxaECO de Tarragona (4 anys) associació sense ànim de  guany. 
Pretenen apartar l’euro totalment de l’ecoxarxa. Projectes autònoms: 
central d’intercanvis (comunicació amb els productors agrícoles per 
adquirir els productes en ecos), grups de consum (prop de 15 
persones establerts a Tarragona i a altres indrets), projecte 
agroecològic (l’ortiga) obtenir l’aliment a canvi de treball, ecoescola 
per a gent interessada en moneda social que fa jocs per explicar l’ús 
de la moneda social i del CES, té com a objectiu constituir-se com a 
grup d’assessorament de futures ecoxarxes. Comissions de treball 
que s’encarreguen de les diverses àrees de l’ecoxarxa.

- CIC (Gorka): Moment important 1er. seminari de moneda social. 
Creació a maig 2010. Amb compta pròpia al CES, amb una 
peculiaritat, només tenen compte al CES de la CIC els socis de la 
cooperativa. Quota única 30 euros, moneda social o treball 
comunitari. S’utilitza una altra xarxa d’intercanvi, per a la renda 
bàsica, que ha generat moneda sense massa control; desprès d’un 
període de reflexió es decidí que aquesta moneda no surti de la xarxa
i que estigui recolzada amb euros (moneda per cobrir necessitats 
bàsiques de persones que realitzen tasques, consensuades 
prèviament en assemblea. Aquests ecobàsics, si és necessari , es 
poden canviar per euros (la CIC paga despeses en euro de la gent 
que cobra ecobàsics –lloguers, viatges, etc.-). Altres elements 
importants són la central d’abastiment i la borsa de treball. S’han 
organitzat com a CIC dos fires. Altra qüestió és que s’estan creant 
altres CI i ecoredes arreu de l’Estat que utilitzen la CIC com a referent
de funcionament, per la qual cosa s’ha de fer una feina important de 
formació i dinamització de grups i col·lectius.

- Ecoxarxa Penedés (2010): actius entre 5 i 10 i afins prop de 50 
persones. Fan fires d’intercanvi, Central d’abastiment, parada al 
mercat, masos i masoveries (rescat i rehabilitació de finques, hort, 
ecoaldea –Font Rubí-) Realitzen activitats amb altres entitats i 
moviments socials. Cada vegada més gent interessada, estan molt 
contents i il·lusionats.



- CI asturiana (Mónica Bullosa): té crítiques a fer a la moneda 
social. Desprès d’estudiar i reflexionar no ve la manera de resolver la 
relación de moneda social y trabajo comunitario. Hay que estimular el
voluntariado i el trabajo altruista pero la gente se cansa.  En ecox de 
Tarragona se remuneran los trabajos comunitarios realizados 
integramente en moneda social, antes de poner en marcha un 
proyecto se hace una estudio de productividad y se aplica un margen 
de un 10% en moneda social para el pago de la gestión del proyecto. 

- Ecoxarxa Montseny, Barcelona, Garraf, Penedés: vol coneixer totes 
les ecoxarxes des de dintre.

- Alex (Tryton)

1 de desembre de 2012

Matí

Xerrada Jordi Flores – Ecoxarxa de Tarragona

Relació entre ecoxarxes:

- Reciprocitat: les ofertes amb el mateix percentatge que les 
demandes

- Relacions de confiança

- Relacions justes amb els criteris d’intercanvi.

Coordinació d’intercanvis, ruta setmanal amb els productes que 
s’ofereixen als productors pactant un nou intercanvi (disseny pàgina 
web, reparació elèctrica, cessió de maquinària, etc.) 

A vegades es genera desconfiança els intercanvis. 

A Tarragona hi ha més de 5000 ecos que han arribat de la resta de 
xarxes, s’ha pagat a productors tarragonins amb ecos des d’altres 
ecoxarxes.

Definir un sistema d’anàlisi de balanços d’ecoxarxes. Com es gestiona 
els saldos entre xarxes. 

Xerrada Vadó – Proposta de confiabilitat en les ecoxarxes. Criteri
per valorar la confiabilitat de les ecoxarxes

Límit de dèbit especial es pot modificar pel administrador per a un 
compte d’usuari en situació especial.

Limit de dèbit disponible



Límit màxim de dèbit.

Xerrada Susana Martin Belmonte “Nada esta perdido” – 
economista –

Moneda de crédito mútuo.

El anàlisis de las transacciones se tiene que hacer sobre un periodo de 
tiempo (ciclo de intercambio) dado que la fotos fijas no muestran la 
realidad y la compensación entre los diferentes intercambios.

Estructura fractal, al final cada economia de red funciona como si se 
tratase de un individuo y con una moneda supranacional (en la 
actualidad el dolar). Unidad de cuenta que se utiliza para realizar los 
intercambios entre todas las redes.

Las diferentes monedas de las redes podrian tener la misma 
equivalencia a la supranacional si todas ellas tuvieran el mismo poder 
adquisitivo.  Comparando el valor de una cesta con productos básicos en
cada ecoxarxa. Teoria de precio único: tendencia a la igualación de 
precios en todas las redes monetarias cuando las transacciones son 
reales, (2% de las transacciones mundiales, el resto son transacciones  
especulativas).  esta teoria no tiene en cuenta el costen en el transporte.

Crear una moneda de monedas como criterio de cambio entre el resto de
monedas, incluyendo incluso otros proyectos que estan funcionando 
fuera de la CIC, una vegada establert aquest criteri se podrian realizar 
intercambios reales con cualquier moneda.

“creciclando” venta de ropa de bebés con puntos.

“Consumo colaborativo”



Grups de treball 

Problemes que ens trobem a l’hora de relacionar-nos entre xarxes

Dispersió geogràfica

Manca de relació i d’intercanvi

Manca de comunicació

Manca de compromís

Desconfiança del valor d’intercanvi de la resta de ecoxarxes 

Dificultats eines informàtiques

Manca demanda real

Manca de coordinació interna

Manca de productors

Saturació de tasques de les persones que fan feina dins l’ecoxarxa

Manca dinamització

Es poden generar desequilibris entre ecoxarxes.

Descoordinació entre xarxes

Propostes per solucionar problemes de relació entre xarxes

CAC, aprofitar totes les especialitats regionals per a redistribuir  els 
productes que es generen a la xarxa.

Préstec d’infraestructures, màquines i eines comuns.

Afavorir l’encontre personal i la confiança.

Coordinació i dinamització interxarxes.

Compartir experiències i coneixements per crear sinèrgies.

Borsa de treball

Butlletí

Servei de suport i assessorament a ecoxarxes noves.



CONCLUSIONS

Problemes

- Detectar problemes

- Com equilibrar balanços

- Com comunicar entre xarxes

- Manca de confiança i de relació.

Resolució

- Cercar parametres per saber en quin estat es troba l’ecoxarxa

- Com estan els comptes CI

- Potenciar les demandes

- Potenciar la CAC, redistribuir els productes, reequilibrar, aprofitar la 
ruta de transport de la CAC de manera que es pugui estalviar 
despeses de combustible,

- Devaluació econòmica no és solució vàlida

- Assessorament i préstecs per a les ecoxarxes incipients

- Afavorir la consolidació d’ecoxarxes.

- Compartir criteris de creació de moneda, generant així confiança

- Garantir una figura o recurs de comunicació entre ecoxarxes. Establir 
vies de comunicació

- Potenciar la confiança

- Per a les ofertes del CES, passar d’un deu % mínim acceptat fins ara a
un vint-i-cinc %, per motivar els usuaris

- Crear una coordinació entre els coordinadors de les ecoxarxes. Amb 
trobades periòdiques i una persona de referència.

- Creació d’un butlletí d’ofertes (i demandes) paròdic a nivell de 
coordinació d’ecoxarxes. També de notícies i esdeveniments que es 
realitzin a les diverses ecoxarxes, si ja es fa, s’ha de treballar per a 
que arribi a totes les xarxes.

- Enviar les noves ofertes del CES, per correu e-mail a la llista de 
membres de l’ecoxarxa.

- Compres col·lectives a la CAC i a les ecoxarxxes.



- CAC com a mecanisme de reciprocitat que ajuda als productors a fer 
ús de la moneda social.

- Dins el CES tenir en compte, en lloc del núm. d’inscrits, el núm. de 
membres que han fet intercanvi per aplicar la fórmula més adequada 
per l’endeutament.

- Recerca activa de productors

- Desenvolupament de projectes productius a totes les ecoxarxes.

- Organització de trobades periòdiques d’ecoxarxes, amb assemblees 
que generin pactes i acords; que serveixin per compartir experiències
i coneixements. Potenciar trobades de proximitat. Tancar les jornades
amb una data per a un nou retrobament.

- Intentar potenciar les relacions no monetàries.

- Compartir els recursos comuns en infraestructures fixes (obradors, 
forns, molins, ...), maquinàries i eines diverses. Hi ha gent que està 
fent un inventari.

- Dinamitzar la borsa de treball de la CI

- Classes 

- Provar el mètode d’organització de límits d’endeutament de Vadó.

- Canviar els color vermell per el verd en els límits de moneda social

- Demanar als productors amb saldos de moneda social molt alts 
quines són les seves necessitats.

- Limitar tant per alt com per baix els saldos de les comptes del CES.

Desprès d’un debat intens sobre la conveniència o no de crear una 
coordinadora que treballi criteris d’ús i límits de dèbit de la moneda social 
s’arriba a un consens de tornar a trobar-nos pel mes de juny, s’acabarà de 
concretar demà matí.



2 de desembre de 2012

Matí

Eines col·lectives de la CIC

Formes jurídiques de la CIC que protegeixen les activitats autogestionàries 
dels seus membres, creades en els dos anys i mig darrers. Cadascuna 
d’aquestes formes tenen el seu propi consell rector i es regeixen per les 
seves assemblees, de cara a l’Estat no tenen cap tipus de relació. Eines 
col·lectives que ajuden a relacionar-nos entre nosaltres i no amb l’Estat. Es 
tracta de organitzacions d’iniciativa social i sense ànim de guany.

- Coop. d’activitat econòmica: A l’actualitat hi ha més de dos-cents 
projectes que funcionen al resguard de la C d’iniciativa econòmica. Té
la figura del soci autònom, amb possibilitat de donar-se d’alta a la 
seg. Social, encara que més del noranta per cent de projectes trien no
pagar Seg. Social; aquests socis fan una aportació mensual segons el 
volum de facturació que hagin tingut. Amb la facturació d’aquests 
socis amb IVA es pot, a l’hora de la declaració, repercutir tot l’IVA que
es paga entre tots els socis (els socis poden “facturar” a la CIC i 
generar Iva soportado, o recollir factura de totes les despeses 
col·lectives, etc.). El darrer trimestre s’han estalviat mes 15.000 
euros d’iva.

- Coop. de patrimoni.

- Coop. d’habitatge social per a la gestió de l’ús d’habitatge, contractes
de lloguer, masoveria, etc.

- Coop. d’autofinançament en xarxa (CASX).

- Coop. d’insolvents per protegir els bens que puguin ser sancionats 
per l’Estat.

Comissió de jurídica per assessorament de socis

Comissió d’eines informàtiques: correu segur, pàgines web, etc.

Central de recursos comuns: es valora en assemblea la necessitat comú i
viabilitat del recurs. A la gestió econòmica hi ha cinc persones fent feina.
Es fan pressupostos per cobrir o recolzar les tasques consensuades,  
aquestes despeses es poden fer totalment en euros o en ecobàsics 
(moneda recolzada totalment per euros i que en un moment donat es 
pot intercanviar per euros per a despeses que siguin totalment 
necessàries per a les persones implicades).

Sistema públic cooperatiu: alimentació, salut, educació, vivenda, 
treball, etc.



- Alimentació: Central d’Abastiment Catalana (CAC) té la funció de fer 
compres col·lectives i moure productes de zones que tinguin 
excedents a altres deficitàries en els mateixos. La gestió es 
autogestionària. Té una doble interacció: amb els productors, 
intentant que acceptin el major percentatge possible de moneda 
social, i amb els rebost, de les diferents ecoxarxes o nuclis 
d’autogestió local,  per a l’abastiment de la comunitat. A novembre 
s’ha fet la primera comanda, aviat es farà una altra. S’ha establert 
una ruta per al repartiment dels productes amb la finalitat de 
estalviar i fer una distribució sostenible. Des de la CIC s’ha impulsat 
un fons de liquidessa per poder recolzar les comandes (3.600 
unitats). De part dels productes (ciurons, arrós, etc.) es preveu la 
seva transformació, en farina, envasats o altres. Es proposa crear una
comissió de treball de gestió econòmica local que pugui recuperar el 
capital directament, encara que ara ja es recupera de manera 
indirecta (Carles – CAC).

- Salut: Proposta de Sistema de Salut Pública Cooperativista, procés 
d’organització en el marc de la CIC que té com a objectiu garantir i 
recolzar el desenvolupament de projectes de Salut Holística dins el 
territori. S’està creant una projecte pilot, oficina de salut a Aurea 
Social amb un grup multidisciplinar de persones que conformin un 
grup d’acció amb tot el relacionat amb la salut. Estudiant diferents 
propostes i experiències que ja s’han dut a terme en altres indrets 
baix el paradigma de Salut Unificada (medicina xina, ayurdeva, etc.). 
Es vol, igualment, assemblees de salut cada tres mesos per establir 
línees de treball a desenvolupar.

- Econòmica: sistema mutualista mancomunat amb aportacions 
voluntàries i amb la possibilitat de tenir accés al diners sense 
-----------------

- Educació: encara no hi ha un model concret a replicar, s’estudien les 
diferents experiències i les possibilitats de crear un sistema 
d’educació pública autogestionada.

- Habitatge: es defensa i es promou l’accés a l’habitatge en diferents 
formes: ocupació, lloguer social, cessió, masoveria, compra, etc. 
Eines concretes: 

o Projecte de la Xarxa d’Albergs Cooperatius per a la gent que 
vulgui recorrer el territori visitant projectes afins. 

o Cooperativa d’Habitatge Social amb una oficina d’habitatge 
amb assessoria per problemàtiques amb la propietat de 
l’habitatge, per exemple el cas de Roig 21 contracte de lloguer 
a nom de la coop que dona una cessió d’ús a famílies a preus 
de 125 euros al mes. 



o Altre procediment per donar suport a les famílies amb 
problemes hipotecaris seria els lloguers creuats.

o Ca la Fou 

o Aurea Social: fons de col·lectivització, a 100 euros per títol.

- Transport: s’estudien estratègies o projectes: recollida d’oli, 
producció de biodiesel, carnet de conduir, etc.

- Energia: 

Assemblees de la CIC amb temes monogràfics d’un cap de setmana al mes, 
el mes qui ve serà l’assemblea número 30. Obertes a tothom.

Campanyes d’autogestió fiscal, desviant els impostos de la declaració 
d’hisenda cap a projectes locals i autogestionaris.

DISCUSIÓ

Quina relació tenen les ecoxarxes amb la CIC? Com veu la CIC aquesta 
relació?

En quant al tema del pressupost comú, per territoris, mecanisme 
d’interrelació ex / CIC: creació de pressupost comú territorial segons 
detecció de necessitats.

S’ha de tenir en compte que treballen assembleariament i per consens, que 
té en compte les persones presents. La CIC té com a objectiu treballar per 
un sistema públic i que beneficii a tots els membres de la comunitat.

Les ex que han tingut menys relació amb la CIC, coincideix que tampoc no 
s’han relacionat, en general, amb altres col·lectius o projectes exteriors. Ex 
Solsona ha dit explícitament que no vol participar amb la CIC.

Des d’ex Bages no s’ha parlat sobre la relació que es té o es vol tenir amb la
CIC. A l’hora d’explicar l’ex a un pagés, aquest pot estar d’acord amb el 
projecte d’ex però no té perqué entendre el posicionament de la CIC.

Des de la CIC, encara que té un posicionament polític clar i contundent, es 
tracta d’arribar al comú de la gent mitjançant la pràctica. 

S’entén que l’objectiu, no és el posicionament polític, sinó l’autogestió de 
les nostres vides però això s’ha de clarificar i debatre per a que la gent 
pugui entrar dins el projecte sabent clarament on es fica.

La possibilitat de relacionar-se amb la CIC obre portes i dona eines a la gent 
de les ex per a poder autogestionar la seva vida, i canviar les formes de 
relació fins ara establertes.



Hi ha persones que encara que no tenen un 100% de convenciment amb el 
posicionament polític de la CIC, s’inclouen dins justament per la pràctica 
que es desenvolupa a dins seu i la posada en marxa de projectes.

EXEMPLE NO LLIBERTARI

Jordi Griera d’ex Garraf i Turuta (Vilanova i la Geltrú): saisamurai@ineval.org

Vilanova i la Geltrú 

(50.000 habitants)

En marxa des del 2010

Banc del temps

Ecoxarxa

La turuta

Experiències diferents amb resultats diferents que aporten coneixement. 

Llenguatge de transició , el capitalisme no funciona i anem cap un altre lloc, 
llibertari i anticapitalista

Davant la pregunta de quina és l’experiència que millor funciona 
actualment, surt la CIC

Tot el que es fa és per beneficar al poble amb implicació de l’ajuntament, 
que possiblement faci de la turuta la moneda municipal, amb la universitat, 
cedint espais i infraestructures, etc.

Lo rar en el poble són les tendes petites que no utilitzen la turuta. L’objectiu 
és aconseguir molts productors que intercanviïn entre ells. Actualment hi ha
vint botigues implicades.

Assemblees amb consens que dona més veu a qui més sap, el moderador 
no pot intervenir als debats.

Es pot comprar moneda social amb euros o participar en projectes 
col·lectius.

Ex de Tarragona altre projecte a tenir en compte.

Central d’Abastiment Catalana (CAC)

Encara que s’havia programat a consciència tots els processos varen sortir 
imprevistos que s’han hagut d’anar resolent.

Productes de confiança.

Comandes mensuals

mailto:saisamurai@ineval.org


Pendent de revisar els usuaris de la llista de correu per a que arribin a 
tothom .

Principi de reciprocitat amb els productors. Encara hi ha productors amb 
acumulació de moneda social amb els quals s’ha de treballar el retornament
en serveis o altres productes.

S’observa que es comença a donar la confiança i el suport a la CAC per part 
dels rebosts i productors.

La ruta comença a Riudellots de la Creu i recorre la Seu d’Urgell, anoia, 
Barcelona, etc. s’intentarà que la ruta sigui el més sosteniblepossible, 
promoure parades en la ruta per a l’abastiment de les ex properes.

abastiment@cooperativaintegral.cat

Infraestructures

infraestructures@cooperativaintegral.cat

Grup de treball nou que té com a objectius:

-  Fer un inventari del que hi ha dins el territori pel que fa a 
d’infraestructures fixes o mòbils: molins, espais, tallers mecànics, 
tractors, furgonetes, maquinaria pesada, eines, pots de vidre, etc. 

-  L’acompanyament, no la presa de decisions, en el procés d’us i 
utilització d’aquest material, proposen un tracte el més bilateral 
possible per evitar intermediaris.

- La col·lectivització d’eines,  apadrinament de maquinària o compra 
col·lectiva.

Què passarà si la maquinària cedida s’espenya? També s’estan cercant 
solucions a aquests possibles problemes.

Es demana el suport i la implicació de les ex en aquest nou projecte.

Dinamització de les ecoxarxes

Problemes

Poca visibilitat de les ofertes.

Poca visibilitat de les demandes, es pensa que és quasi més important fer 
visibles les demandes que les ofertes. Es comenta que les persones 
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demandants no s’atreveixen a parlar amb els oferents per renegociar els 
intercanvis.

La gent té por al saldo negatiu, a endeutar-se.

Solucions

Aconseguir productors i afavorir l’intercanvi entre els mateixos.

Preguntar a la gent: què necessites? 

Promoure trobades entre membres del CES per a que la gent es conegui i 
sàpiga que es el que fa o ofereix. Organitzar festes.

Ajuda molt el tenir un espai físic que serveixi de punt d’encontre i 
d’intercanvi.

Participar en mercats ecològics.

Enviar correus mensuals o setmanals amb les noves ofertes i demandes. El 
CES dona la possibilitat de fer-lo de manera automàtica.

Incloure els grups de consum per fer compres comunes. 

Fer ecofires.

Muntar rebots.

Des de la CAC muntar una parada que doni força i suport a les fires que 
puguin organitzar les ex.

Crear obradors o espais per a la transformació dels aliments per a que la 
gent pugui participar i aportar els seus coneixements culinaris.

Donar visibilitat a les demandes. Llista de correu on la gent escriu les seves 
demandes i els que poden cobrir-les contesten. coopintegral@marsupi.org 

Comunicacions interxarxes

Reactivació de la pàgina ecoxarxes.cat i que totes les ecoxarxes s’incloguin.
Blog wordpres.

Amb la possibilitat de donar un nou domini a cada ecoxarxa.

7, 8 i 9 de juny proposta de 3er. seminari de monedes lliures i trobada de 
ecoxarxes, pendent de dir el lloc on es farà. Per als continguts de la trobada 
es tindran en compte  els temes i els acords de necessitats  que s’han 
abordat en aquest 2n.seminari.

Organitzar un registre de propostes informals per a donar-les visibilitat.

mailto:coopintegral@marsupi.org


S’ha debatut sobre el concepte genèric d’ecoxarxa, amb la proposta de: 
xarxa d’autogestió bioregional.

Integral CES

Programa substitut del CES, que faci el mateix, amb diferències 
transversals, però amb la interficie més amable.

Potser que estigui per a la següent trobada d’ecoxarxes, amb la possibilitat 
de que una ecoxarxa el provi durant una temporada fins que se pugui 
implantar en totes.

Es podrien migrar totes les xarxes del CES o únicament les ecoxarxes.

Si hi ha algú dissenyador gràfic que pugui ajudar amb el projecte serà 
benvingut.

En primera instància l’integralCES no es podrà comunicar amb dels 
servidors de Austràlia i Sudàfrica, encara que si es troba necessari es podria
intentar.


