
1a Assemblea Ecoxarxa Empordà

Assisteixen els Nuclis Locals de La Bisbal, Palamos i Figueres.
Pren acta la Raquel i modera la Teresa.
Es proposa que aquestes tasques, igual que en les comissions, siguin rotatives, s'aconsegueix 
així, que tothom aprengui a fer de tot.
1. Ecoxarxa Empordà
CIC – EcoXarxa – NL -Projectes autònoms – etc..
1.1 Funcionament
A partir de l'assemblea i amb la moneda social. Que les persones donin a conèixer el seu 
projecte o Nucli Local i es facin usuaris individuals i a mes facin un usuari col·lectiu a la 
CIC, es recomana que siguin un mínim de 3 persones. Com a moneda es farà servir la social 
i es gestionarà dins del CES, s'hauria de crear un sub-grup de la zona on es fa el projecte.
1.1.2 Comissions
Es pacta tractar-lo mes endavant.
1.2 Principis
Es fa una lectura dels principis i s'assumeixen com a nostres, tot i que l'assemblea també te 
una autonomia.
1.3 Vinculació a la CIC
Es fa saber que la CIC actua com a cobertura legal sobre els diferents projectes. Per tant de 
moment es farà servir aquesta vinculació i s'anirà definint via assemblea.
1.4 Coordinació entre nuclis d’autogestió local
Es nombren els diferents sistemes que es fan servir actualment, mail, xarxa social de la CIC 
(cooperativa.ecoxarxes.cat) i els blocs de worpress.com i el CES, per fer intercanvis i fer us 
de la moneda social.
Primer de tot en assemblea. Es fa la proposta de fer servir l'usuari de cada NL a la xarxa 
social per transferir la informació a tothom i compaginar amb un wordpress per tal de 
facilitar a a la gent que no coneix la xarxa social d'estar informat. També es menciona que 
per agilitzar coses que s'hagin de gestionar ràpidament, hi han les diferents llistes de correu. 
S'aprova consensuadament aquesta manera de funcionar.
2. Moneda social
S'explica què es i com funciona el CES (Comunity Exchange Syste,) que es el web on es 
gestionen els intercanvis tant amb hores com amb moneda social. Creat a Ciutat del Cap, 
connecta comunitats d'intercanvi a nivell mundial virtualment.
Es demana com podria transformar moneda virtual en moneda real i es fan referencies a les 
fires, podria existir un canvi d'euros per moneda social per tal de fer un intercanvi directe.
S'explica que dins del CES, dins de la zona de l'Ecoxarxa Empordà, quan et dones d'alta 
d'usuari, comptes amb un saldo 0, però hi ha un marge de fins a 50 Eco Vents en negatiu, per 
tal de facilitar als nous usuaris començar a funcionar amb moneda social o intercanvi.
Referent a aquest ultim tema, es fa saber que el marge que esta definit es va aplicar quan 
encara no hi havia l'assemblea, per tant s'hauria de tornar a parlar i decidir quin seria 
l'import. Es parla també de treure el màxim que hi ha ara mateix que es de 50 Eco Vents 
també. S'aprova per consens, el mínim actual i s'elimina el limit positiu, ja que el positiu no 
genera cap conflicte.
En tot cas, si algú necessita modificar el seu marge concretament, per una cosa puntual, ho 
pot demanara l'assemblea. Si algú acumula massa moneda, es podria tractar el tema a 
l'assemblea, fóra bo, que es tingués coneixement si algun projecte esta acumulant moneda 
per subvencionar-se. Es parla del sistema de préstecs per tal de controlar els saldos en 
negatiu.
Es te la inquietud que pot ser algú fa producció  però després  a dins del CES no trobar el 
que necessita, es proposa fer un seguiment des de l'assemblea i/o comissions per tal 
d'afavorir la difusió, de dins a fora del CES, de la oferta i la demanda. S'aprova per consens 
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que hi hagi en cada NL, un dinamitzador que s'encarregui de cada tasca.
Sobre el limit de deute de projectes col·lectius s'aprova els 100 Eco Vents, donant per entès 
que espot modificar via assemblea.
També es comenta que el CES, ara, després de decidir-ho, cobrar un 1% en totes les 
transaccions. En tot cas, es podria fer una comunicació amb la gestió central del ces per tal 
d'eliminar-la en el cas de que l'assemblea no hi estigués d'acord. Com es un tema mes 
complex que encara no toquem, es decideix deixar-ho pendent de tractar.
2.1 Nom
Es genera debat sobre quin serà el nom de la moneda, si EcoVent o Vent. Es decideix per 
votació no per consens, Eco Vent.
2.2 Generació. CES
Es demana que cada un s'obri un comte al CES per tal de poder començar.
2.3 Utilització als nuclis d’autogestió local
A definir per cada NL. Però tal i com s'ha dit, cada persona es donarà d'alta individualment i 
després es demanarà la vinculació a dins del NL.
2.4 Potenciació
Trobar productors que vulguin fer servir moneda social i promoure'n el seu ús. La Patri 
proposa fer una fira d'intercanvi real i començar a difondre i donar a conèixer, també a les 
persones vinculades.
2.5 Equivalència i convertibilitat
Mantenir l'equivalència amb l'euro pot fer que caiem a dins de les pujades i baixades del 
preu del diner tal i com es tracta en el capitalisme, per això es proposa donar un valor 
estable a la moneda, es diu que pot ser ara per ara no és prioritari i que s'esta treballant per 
definir-lo. Es proposa treballa-'ho via assemblea per posar-ho en comú.
Hi ha un consens de que l'euro es convertible amb ecos, però no a la inversa. Si els euros 
que entren, s'utilitzen per fer compres col·lectives, no hi ha problema, però si algú et demana 
canviar moneda social per euros entrarem en un problema de liquides.
Si un usuari necessita un préstec amb ecos i l'assemblea ho decideix, el plaç pera retornar-
los seria de 2anys, si no els fes servir, aquest saldo positiu es trauria de l'usuari. En aquests 
casos s'ha d'informar a l'assemblea per tal de poder gestionar un problema de poder gastar 
aquest saldo en el que necessiti, en el cas de que no ho hagi pogut fer per qualsevol motiu.
Per tant es decideix consensuadament que es tracti cada cas via assemblea.
2.6 Saldos deutors
S'ha tractat el tema en un punt mes a munt. El límit en negatiu acumulable en moneda social 
dins del CES és de 50 Eco Vents.
3. Comissions:
La comissió es un grup de treball permanent. Cada NL escull a dues persones per comissió 
que s'apuntin a les comissions. Es decideix que la manera de generar les comissions sigui 
per necessitat. Per tant els punts següents, es tractaran en funció de la necessitat. Es demana 
que existeixi un exemple de cada comissió per cada NL i un altre per l'Ecoxarxa. En Vadó es 
comprometa enviar un model de gestió de les Ecofires per tal de que puguem tenir idees 
noves.
3.1 Coordinació i comunicació nuclis-exem-CIC
Assegurar un anell de comunicació entre els Nuclis Locals l'Ecoxarxa i la CIC. 
Manteniment del wordpress, de la xarxa social, etc...
Ecoxarxa – Teresa (Figueres)
NL La Bisbal – Maria Josep
NL Palamos – Alexan, Idoia i Sebas
NL Figueres – Blava, Teresa, Jaume
3.2 Econòmica
Inclourà les tasques que es generin dels punts 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3.
EcoXarxa – Teresa (NLFigueres)



NL Figueres – Teresa, Jaume
NL La Bisbal – Patri i Marc
NL Palamós - Toni
3.2.1 Moneda social CES
3.2.2 Productors
3.2.3 Autònoms
Es decideix que a partir de les següents comissions, es podrien anar generant els grups de 
treball en funció de la necessitat i/o que les persones que vulguin, comencin a dinamitzar-ho 
via la xarxa social i en tot cas, que es faci la proposta en la propera assemblea.
3.3 Salut i Educació,
3.4 Espais,
3.4.1 Terres i Masos
3.4.2 Immobles
3.5 Projectes
3.5.1 Projectes col.lectius
3.6 Energia i Transport
En Marc, la Patri i l'Albert del NL de La Bisbal s'ofereixen per col·laborar en aquesta 
Comissió.
NOTA: es proposa que el tema de la fira podria dinamitzar totes aquestes coses, per tant es 
crea ja un Grup de Treball que es farà càrrec de la gestió de la fira. Que s'organitzarà des 
de l'Ecoxarxa Empordà i hi pot participar tothom.
GT Eco Fira:
NL Figueres – Teresa, Blava
NL La Bisbal – Patri, Marc, Maria Josep
NL Palamós – Idoia, Sebas, Cesc, Alexan, Miquel
De moment es consensua fer-la a La Bisbal en el cas de que no sortís una altre proposta 
meravellosa i es proposa el mes de Maig. 
Una de les primeres tasques seria crear un sub-grup a la xarxa social per tal de difondre els 
temes que s'en derivin.
En Vadó comenta que s'hauria de mirar el tema legal, parlar de si generem un canvi de 
moneda o no i quin %. És una tasca que desenvoluparà el GT. Recalca que enviarà el 
projecte de com gestionar una Eco Fira, per tal de que el GT, tingui les eines per poder 
posar-se a treballar.
Es proposa el dia 3 de Juny per fer-la, també es pot modificar via xarxa social, en el cas de 
que hi hagués algun impediment.
- Proposta d'un taller de xarxa social.
- Proposta de convidar la CIC.
4 Diversos
No s'en genera cap.
5. Proposta de propera assemblea de l'Ecoxarxa serà a Figueres en el cas de que no hi hagi 
cap inconvenient per fer-la allà. La Comissió de Coordinació, que difongui el canvi. La data 
prevista seria el dia 20 de Maig.
Es dona per acabada l'assemblea a les 21'04h del Diumenge 15 de Maig de 2012.


