
Un grup de persones de dife-
rents nuclis empordanesos que
aposten per una nova fórmula de
vida, basada en el treball pel bé
comú, han impulsat l’Ecoxarxa
Empordà amb l’objectiu final
d’integrar totes les necessitats bà-

siques de les persones de la co-
marca. En aquests moments són
tres els nuclis que hi estan adhe-
rits: Figueres, la Bisbal i Palamós.
“Ara la intenció és fer difusió de la
xarxa perquè s’hi vagin afegint al-
tres municipis” explica la vilafan-
tenca Teresa González, impulso-
ra d’aquesta iniciativa.

El projecte s’ha originat a Fi-
gueres i s’emmarca dins la Co-
operativa Integral Catalana.
Aquesta és una iniciativa en tran-
sició per a la transformació social,
mitjançant l’autogestió, l’autoor-
ganització i el treball en xarxa,

que s’ha estès a través del territo-
ri català, a través de les ecoxarxes
que promouen persones d’una
mateixa comarca: s’uneixen de
forma estable amb el compromís
de construir una altra forma de
relacionar-se, tot fomentant l’e-
conomia local, el consum res-
ponsable i les relacions humanes,
cobrint així les necessitats bàsi-
ques personals. 

Així una ecoxarxa és una xarxa
d’intercanvi de béns, serveis i co-
neixements amb la voluntat de re-

cuperar la dimensió ètica i huma-
na de les activitats econòmiques,
superant l’individualisme i la
competitivitat capitalista. La seva
característica més distintiva és
l’ús d’una moneda social entre els
seus membres, “per permetre el
funcionament d’un sistema d’in-
tercanvis multi recíprocs a la re-
gió, sense fer ús dels diners” des-
taca González:  “Miro tot el pos-
sible de no gastar en euros, sinó
utilitzar la moneda social en l’ad-
quisió de tota mena de produc-

tes”. Les adquisicions que es fan
dins la Xarxa es poden pagar mit-
jançant l’intercanvi de béns o a
través de moneda virtual. “Volem
autogestionar-nos tant en l’àm-
bit social, de la salut, de l’educa-
ció o de l’habitatge”. Per exemple
existeix un projecte cooperatiu
que està destinat a generar habi-
tatge social: persones en situació
d’impagament o en perspectiva
de deixar de pagar la hipoteca,
poden llogar el seu pis, casa, local
o terreny a la cooperativa i aques-
ta s’encarregarà de cedir-li a can-
vi l’ús d’un habitatge en les ma-
teixes condicions. 

Precedent: el banc del temps
Teresa González ja va impulsar va
un parell d’anys el primer banc del
temps de la comarca, en un mo-
ment en què l’economia sembla-
va allunyar-se de les persones i era
necessari més que mai per com-
batre la crisi.

La iniciativa no ha tingut con-
tinuïtat, assenyala González que
en les darreres eleccions munici-
pals es va presentar per Iniciativa
a Vilafant. Malgrat no obtenir re-
presentació al consistori, “conti-
nuem treballant amb projectes
socials en diferents municipis
com ara l’Ecoxarxa Empordà”,
que González té previst també
presentar al seu municipi amb
l’objectiu que s’hi adhereixi.
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Un grup de persones de diferents municipis
aposten per una nova fórmula de vida: cobrir les
necessitats bàsiques utilitzant la moneda social
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Figueres impulsa
l’Ecoxarxa Empordà,
per potenciar
l’intercanvi solidari

L’ECOXARXA EMPORDÀ
! Més informació a: ecoxarxade-
lemporda@gmail.com o al telèfon
972 54 66 32/ 637 77 58 02
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Seguiu l’actualitat a través de la nostra web
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L’Ecoxarxa Empordà en una de les activitats realitzades. EMPORDÀ
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