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La utilitat de les monedes socials i complementàries 

 
 

Sabem que un euro (moneda global) en el mercat actual, fàcilment marxarà del nostre poble per 
anar a Wall Street o a algun paradís fiscal i no es quedarà gaire temps per facilitar intercanvis en el 
nostre territori. Sabem que el que genera riquesa en una societat no és la quantitat de diners que hi 
ha,  sinó la quantitat d’intercanvis que es produeixen, de sabers, de serveis, de béns, etc. que poden 
ajudar a cobrir al màxim les necessitats de totes les persones. 

 

Les monedes socials, també anomenades comunitàries, complementàries, paral·leles o locals són 
sistemes monetaris que es creen des de la ciutadania,  autogestionades al marge de les monedes 
oficials i que tenen com a objectiu fonamental la promoció de projectes econòmics i socials de 
caràcter local.  

 

Posen  també en valor, els actius i recursos locals que no es troben fàcilment dins dels circuits 
ordinaris dels mercats, a causa de l’escassetat de la moneda oficial.  Escassetat agreujada 
especialment en temps de crisi econòmica. D’aquesta manera, la implementació de monedes 
socials permet transaccions econòmiques que d’altra forma no es realitzarien, donada aquesta 
escassetat de la moneda oficial. Són sistemes organitzats i gestionats per a intercanviar productes i 
serveis produïts majoritàriament en l’àmbit local.  

 

Les monedes socials locals (no especulatives i sense interessos) poden adquirir també funcions de 
sistemes de finançament propis.  Generalment, no neixen contra la moneda oficial, sinó com un 
instrument complementari que permet generar diners i mobilitzar els recursos locals improductius o 
ociosos i generador de riquesa territorial. 

 

Des de l’Associació ECOL3VNG de Vilanova i la Geltrú estem impulsant la implementació d’una 
moneda social local, la Turuta, perquè considerem que, avui més que mai, és necessari ser 
proactius i contribuir al desenvolupament de l’economia i la producció local, especialment d’aliments 
i de sistemes d’estalvi energètic i energies renovables i, perquè també creiem que és necessari 
realitzar aquesta contribució local, des de la visió i principis de l’economia social i solidària  que 
s’articula entorn una nova racionalitat productiva en  la que la solidaritat és l’eix central del seu 
funcionament i que es regeix en el seu funcionament per principis com: la participació democràtica 
en les decisions, l’autonomia de gestió i  la rellevància de la persona sobre el capital.  

 

Aquests raonaments i principis són el que ens mouen a impulsar i difondre l’ús de la Turuta com a 
moneda social local pròpia de la nostra ciutat i també a donar a conèixer la utilitat de les monedes 
socials i complementàries en general.   
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Els orígens de la Trobada estatal de monedes socials i 

complementàries a Vilanova i la Geltrú 
 

 
 
El febrer de 2011, membres de l'Associació ECOL3VNG, entitat nascuda des de la iniciativa  
Transició VNG,  vam participar en un "Simposi Internacional de monedes socials i complementàries" 
a Lió (França ). Allà es van aplegar una gran diversitat d'experiències de tot el món, cadascuna amb 
el seu propi disseny però totes creades des de la societat civil que les autogestiona. 
 
En arribar a casa, tornàvem a constatar un cop més, que un gran nombre de persones desconeixen 
les monedes socials i la seva utilitat. Va anar augmentant el nostre convenciment respecte la bona 
solució que són les monedes socials per activar les economies locals i per avançar en la necessària 
sobirania econòmica, alhora que poden ser eines al servei de l’impuls d’altres sobiranies, com 
l’energètica i l’alimentària. També va anar prenen força la idea que l’organització a la nostra ciutat 
d’una trobada de monedes socials i complementàries que aplegués a les monedes creades o en 
procés de creació existents arreu de l’estat, podia ajudar a difondre el coneixement i ús de la Turuta, 
recentment creada. 
   
El mes d’abril, vam enviar un correu electrònic dirigit a impulsors de monedes socials i 
complementàries (bancs del temps, ecoxarxes, grups d’intercanvi, noves experiències, etc.), 
informant que ens agradaria organitzar i acollir, durant el mes de juliol, una  trobada estatal. Vam 
tenir bona resposta: unes 35 persones de diferents experiències es van posar en contacte i ens van 
encoratjar a realitzar-la, donat que intercanviar idees, coneixe'ns i poder anar avançant en els 
diferents projectes i en fórmules de cooperació i coordinació de les monedes socials al nostre país 
es considera una activitat molt necessària. També el mes de maig, vam estar convidats a participar 
a Toulouse en un "Trobada europea de monedes socials i complementàries". D’aquesta manera ha 
anat prenent forma definitiva la convocatòria. 
 
Aquestes experiències participatives ens han evidenciat que les monedes socials i complementàries 
és un tema creixent en el món, alhora que hem constatat en els últims mesos,  el sorgiment de noves 
monedes socials a Espanya. Després de reflexionar sobre la idioneïtat de llançar-nos a organitzar la 
trobada, donades les dificultats actuals de l’economia global, varem decidir tirar endavant, comptant 
amb la bona voluntat i la col·laboració de tota aquella persona que vulgui participar i també amb el 
valuós suport inicial d’entitats locals com l’Ajuntament de la nostra ciutat i l'Escola Politècnica 
Superior d’enginyeria de Vilanova i la Geltrú que pertany a la Universitat Politècnica de Catalunya. 
L’assemblea anual d’ECOL3VNG del 27 de maig va aprovar per unanimitat la realització de la 
mateixa.  
 
Partim, doncs, del convenciment que, sigui quina sigui l’evolució de l’economia global, el futur 
econòmic mundial passa per estimular les economies locals i, que a la vegada, aquestes puguin 
crear sistemes de connexió entre elles (protocols d’intercanvi, etc.). Creiem que aquestes jornades 
de posada en comú ens ajudaran a difondre i estimular l’ús de monedes socials i a aprofundir en el 
seu coneixement, en l’intercanvi d’experiències i en la creació de  llaços de coordinació i relació 
permanent. 
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ELS OBJECTIUS DE LA TROBADA ESTATAL DE 
MONEDES SOCIALS I COMPLEMENTÀRIES 

 
 

 

• Afavorir el mutu coneixement de les experiències sobre 
monedes socials i complementàries existents a l'estat. 

 
• Conèixer altres models existents i exitosos en el Planeta. 

 
• Avançar cap a la creació d'una xarxa estatal de monedes 

socials. 
 

• Avançar en el que anomenem "protocols de connexió" d'una 
moneda amb una altra, atesa la diversitat de models existents i 
la creença que és una oportunitat d'aquesta realitat emergent. 

 
• Donar a conèixer i difondre entre els ciutadans, comerços,  

negocis i productors de la nostra ciutat l’experiència que estem 
posant en marxa. 
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CARTELL: disseny d’Adrià Andrés Ávila 
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PROGRAMA: ESPAIS I HORARIS 
 

DIJOUS 12 de juliol a l’Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) 
 
  18:00 Acolliment  
 

  20:00 Sopar de benvinguda 
 

 

DIVENDRES 13 de juliol a l’Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria Vilanova i la Geltrú de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) 

 

  9:00 Esmorzar de benvinguda 
 
  9:30 OBERTURA amb la intervenció de Frederic Vilà, director de 
l’EPSEVG-UPC i Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú 
 
 10:00-10:45  Monedes locals com a estratègies pel 
desenvolupament econòmic local i sostenible per Erick Brenes 
(Costa Rica), col·laborador de centres per a la investigació de la 
sostenibilitat i impulsor de monedes locals en Centre Amèrica i Regió 
Andina 

 

 10:45 - 11:45 Comunicacions EXPERIENCIES ESTATALS: 
  

10:45-11:00: Bancs del temps a Catalunya per Josefina Altès, 
coordinadora de la xarxa nacional de Bancs del Temps de l'Associació 
Salut i Família de Barcelona  
 
11:00 - 11:15: Xarxa de moneda social el Zoquito de Jérez de la 
Frontera per  Maki Iizuka, coordinadora de la xarxa 
 
11:15 - 11:30  Proyecto Pordos per Francisco Romero, impulsor de la 
moneda SOL TOTANA (Totana, Múrcia) 
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11:30 - 11:45: Xarxa de moneda social Puma i moneda social Jara de 
l’Aljarafe de Sevilla per Roberto Higueras, impulsor dels projectes i 
membre de la Red de decrecimiento de Sevilla 

 

     11:45-12:00 Pausa cafè  
 
12:00 Ponència Les monedes socials: un desafiament nou pel  
S. XXI per Andrea Caro, impulsora del Sol Violette i responsable de  

projectes de l’Association Folies de Toulouse 
 

12:45 - 14:00 Comunicacions EXPERIENCIES ESTATALS: 
 

12:45 - 13:00 ECOGUARA: Una proposta rural d’economia real 
(Huesca 2012) per Sergi Padilla, impulsor del projecte 
 

13:00 - 13:15 OSEL: Oficina para la sustentabilidad y la Equidad 
local: una propuesta de autogestión (Novelda-Alicante) per David 
Madrid, membre del Col·lectiu Ecologia i pau de Novelda 
 

13:15 - 13:30 RES Catalunya (Girona) per Josep Lluís de la Rosa, 
director de l’Equip RES  
 
13:30 - 13:45  Xarxa d’intercanvi Eco Alt Congost (Aiguafreda, La 
Garriga, Centelles..) per Eduard Folch, impulsor del projecte 
 
13:45 - 14:00 Moneda El Minut -Vals del Temps per Stefan Blasel, 
impulsor de  la moneda des de Barcelona Transició 

 

14:00 Dinar al Centre Cívic de la Geltrú 
 

16:00  Monedes socials com a eina de desenvolupament endogen 
per Miguel Yasuyuki (València), investigador i promotor de monedes 
socials mundials des de 1999 
 

16:30 Monedas socials: eina innovadora al servei dels projectes 
d’utilitat social per Anne-Cécile Ragot de l’Equip TAOA (París), 
especialista  en difusió i implementació de monedes socials i en gestió 
empresarial des de l’economia social 
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17:00  GRUPS DE TREBALL  
 
19:30 Posada en comú 
 
 20:00 Final jornada 

 
DISSABTE 14 de juliol a la Llotja de la Confraria de 
pescadors  (Port de Vilanova) 
  
9:30 OBERTURA 
 
10:00-10:30 Ponència Nada está perdido per Susana Martín, 
economista i especialista en soberania monetaria i control social del 
crèdit  
 
10:30-11:00 Ponència Moneda complementària i xarxa d’empreses, 
nou model de desenvolupament local sostenible per Nadia Benqué, 
membre de la xarxa de moneda social Sol (França) i consultora europea 
en RSE i d’entitats públiques 

 

     11:00 – 11:45 Comunicacions EXPERIENCIES ESTATALS: 
 

11:00-11:15: Ecoxarxes catalanes i Cooperativa integral catalana 
per membres de la CIC 
 
11:15-11:30:  GiTa, una moneda lliure per a la inclusió social en 
l’àrea de Bilbao per Dani Gutiérrez, responsable tecnològic de l’equip 
promotor de la moneda 
 
11:30 - 11:45 Moneda local BilboDiru per Adrián Noguero, membre del 
Col·lectiu Desazkundea impulsors de la moneda 

 

11:45-12:00 Pausa cafè  
 

12:00-12:30  Ponència ¡Ara sí que ho entenc!: conceptes claus 
imprescindibles per a gestionar les monedes socials i totes les 
altres per Jordi Griera, enginyer industrial i ESADE i president de la 
Fundació Ineval, difusora de valors humans en l’economia 
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12:30-13:00 Ponència Monedes complementàries, crisis i utopies: el 
seu lloc avui per Heloísa Primavera, biòloga, sociòloga, creadora de la 
Red Latinoamericana de socioeconomia solidaria i consultora 
d’implementació de monedes socials a Llatinoamèrica 

 
13:00 - 14:00 Comunicacions EXPERIENCIES ESTATALS: 

 

13:00 - 13: Integral CES: software lliure de gestió de monedes socials 
per Esteve Badia, membre de l'Ecoxarxa del Bages i desenvolupador de 
Integral CES  
 
13:15 - 13:30 Moneda i banc social d’Almendralejo (Badajoz) per  
Luis Blanco, membre de l’Asociación Movimiento Páramo impulsora 
del projecte 
 
13:30 - 13:45 PROYECTO SEA: Sistema económico alternativo 
(Madrid) per Raúl Merino, impulsor del projecte 
 
13:45 - 14:00 La Turuta, la moneda social local de Vilanova i la 
Geltrú per Jaume Aliaga i Ton Dalmau, membres de l’Associació 
ECOL3VNG promotora de la moneda 

 

14:00 Dinar a la Llotja de la Confraria de pescadors 
 

16:00 Taula Rodona Les monedes socials davant la crisi 
Moderador:  Julio Gisbert, impulsor i  investigador  
de models econòmics alternatius. Participants: Miguel Yasuyuki, 
Heloísa Primavera,  Andrea Caro i Erick Brenes 

 

17:00  GRUPS DE TREBALL  
 

19:30 Posada en comú i conclusions  
 

20:00 Final jornada  
 

21:00 Sopar festiu als Jardins del Museu del Mar, al peu de la Farola 
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    DIUMENGE 15 de juliol al Pòsit de la Confraria de pescadors 
    JORNADA PER A CIUTADANS, COMERCIANTS I         
    PRODUCTORS LOCALS 
 

    11:00 Presentació a càrrec de Ton Dalmau, membre de l’Associació  
    ECOL3VNG, impulsora de la moneda 
 

    11:15 El Sol Violette: una moneda de dinamització comercial local a  
    Toulouse, presentació d’Andrea Caro, membre de l’equip impulsor de la  
     Moneda 
 
  12:00 Projecte Turuta, moneda social local de Vilanova i la Geltrú:   

    com  funciona i com participar,  a càrrec de membres de l’Associació  
    ECOL3VNG 
   
  12:30 DEBAT OBERT 

   
    13:30 CLOENDA amb la intervenció d’Ariadna Llorens, primera tinenta  
    d’Alcaldia i regidora d’Educació i ocupació; Tecnologies i Societat de la  
     informació i Infància, adolescència, Gent Gran i Equitat 
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QUADRE RESUM 
 

 

HORARI  DIVENDRES 
UPC 

 
 

DISSABTE 
LA LLOTJA 

10:00-10:45   P Erick Brenes (Costa 
Rica)                     

P Susana Martín 
(Barcelona) 

10:45-11:00   C Banc del temps 
Catalunya                   

P Nadia Benqué (París) 

11:00-11:15   C Zoquito (Jérez de la 
Frontera)             

C Ecoxarxes i Coperativa 
Integral Catalana (CAT) 

11:15-11:30   C Sol Totana (Totana - 
Murcia)               

C GiTa (Getxo-Bilbao) 

11:30-11:45   C Puma i Jara 
(Sevilla)                           

C BilboDiru (Bilbao)       

12:00-12:45   P Andrea Caro 
(Toulouse)                       

P Jordi Griera (VNG) 

12:45-13:00   C ECOGUARA: Una 
proposta rural 
d’economia real (Huesca 
2012) 

P Heloísa Primavera 
(Argentina) 

13:00-13:15   C OSEL Novelda 
(Alacant)                       

C Integral CES (Catalunya) 

13:15-13:30   C RES Catalunya 
(Girona)                        

C Moneda i banc 
d’Almendralejo 
(Badajoz)     

13:30-13:45   C Eco Alt Congost 
(Catalunya)                 

C SEA: Sistema 
económico alternativo 
(Madrid) 

13:45-14:00   C Minuto-vals temps 
(Transició 
Barcelona)                        

C La Turuta (VNG) 

16:00-16:30   P Miguel Yasuyuki 
(Japó-València)              

 Taula rodona 

16:30-17:00   P TAOA: Anne-Cécile 
Ragot 
(París)                      

 Taula rodona 

17-19,30  5 GRUPS DE TREBALL  5 GRUPS DE TREBALL 
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PONENTS per ordre d’intervenció 

 
Divendres 13 de juliol: 
 
Erick Brenes: 
Provinent de Costa Rica. Doctorant en economia social a la Universita della 
Calabria (Sud d'Italia) i col·laborador de diversos centres d'investigació per a  
la sostenibilidad. En la darrera dècada ha investigat, dissenyat, implementat i 
avaluat projectes de desenvolupament econòmics alternatius (amb o sense 
moneda local). Com a part  d'un equip, ha iniciat al menys 12 projectes de 
moneda local en Amèrica Central i la Regió Andina. 
 
Andrea Caro Gómez  
Membre de l'equip Sol-Violette impulsors de la moneda social de Toulouse 
creada el maig de 2011. Gerent de projectes de l'Association Folies: formació 
local i internacional de l'economia solidària.  Han editat un vídeo sobre la 
implementació de la moneda: Sol Violette, l'éclosion d'une monnaie. 
 
Miguel Yasuyuki Hirota   
Provinent de València. Investigador i promotor de monedes socials des de 
1999.  Ha escrit tres lliures en japonès (seva llengua materna), ha fet 
presentacions, conferències i xerradas en 19 països / regions: Argentina, 
Brasil, Canadà, Colòmbia, Corea del Sud, Equador, Espanya, Estats Units, 
Filipines, França, Grècia, Hong Kong, India, Japó, Malàsia, Méxic, Nova 
Zelanda, Portugal, Tailàndia i Taiwan. Actualment està cursant el màster 
d'economia social a la Universitat de València. Forma part de l'equip tècnic de 
la Trobada de monedes socials i complementàries de Vilanova i la Geltrú 
oferint assessorament sobre la realització de la mateixa. 
 
 
Equip Proyecte TAOA (There Are Other Alternatives) 
Provinents de França. Taoa és un projecte creat al maig de 2010 per 
Anne-Cécile Ragot, especialista en màrqueting i relacions públiques, RSC i 
recerca de finançament i Matthieu Vachez, especialista en gestió de  
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projectes, producció i gestió d'estocs amb la finalitat de promoure i sostenir el 
desenvolupament de monedes socials i complementàries. Inicien "l'aventura"  
de donar a conèixer les monedes socials i oferir assessorament per a la seva 
implementació després de llegir el llibre de Patrik Viveret, Reconsidérer la 
Richesse, ja que parteixen del convenciment que la moneda social és una 
poderosa solució per combatre la desigualtat i la pobresa. 
 
 
 

Dissabte 14 de juliol: 
 

Susana Martín Belmonte  
Economista independent, professional de l'economia digital i escriptora. 
Treballa en models teòrics que donen suport a les monedes socials. És 
administradora del bloc Sobirania financiera i autora del llibre Nada está 
perdido que d'una forma assequible per a la comprensió general ens explica el 
paper que juguen el diners i el crèdit en el sistema productiu i el mercat, 
mostrant l'engany al que estem sotmesos pel pensament dominant.  Planteja 
un nou sistema monetari la R-economia, en el que la soberania financera 
ciutadana i el control social del crèdit són una solució possible a l'abast de la 
ciutadania.  
 
Nadia Benqué 
Provinent de París. Membre de la xarxa SOL,  moneda social desenvolupada 
en vàries ciutats franceses. Consultora europea en Responsabilitat social 
d'empresa i d'enitats públiques. Treballa en el desenvolupament de la moneda 
SOL des de 2005.  Està  iniciant amb  Promocions, xarxa de 
coneixements una  experimentació de moneda social en empreses 
d'economia social catalana. 
 
 
Jordi Griera i Roig 
Activista i teòric de les monedes alternatives des de 1995. Ingenyer industrial i 
ESADE. President de la Fundació Ineval, difusora de valors humans en 
l'economia. Membre d'honor del Centre d'estudis Joan Bardina, entitat degana 
a Europa en monedes alternatives. Assessor del govern de la Generalitat de 
Catalunya en economia i valors.   
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Ponent del tema de monedes en el I Fòrum Social Català, coautor de varis 
llibres sobre temes econòmics i de canvi social i autor del llibre, en procés de 
publicació, El dinero, ahora lo entiendo. 
 
Heloísa Primavera 
Provinent d'Argentina. Biòloga i Magister Scientiarum en Ciències Socials 
(Universidad de Sao Paulo, Brasil) i candidata al Doctorat en Pensament 
Complexe per la Multiversidad Edgar Morin. Té una amplia experiència com a 
docent  i investigadora universitària i actualment és docent de les Facultats de 
Ciències Econòmiques, Ciències Socials i Psicologia de la Universitat de 
Buenos Aires i professora convidada de nombroses universitats extrangeres. 
En 1999, va crear la Red Latinoamericana de Socioeconomía Solidaria i es va 
incorporar a l'Equip Internacional d'animació del Polo de Socioeconomía 
Solidaria  de la Alianza para un mundo responsable, plural y solidario on va 
crear el grup de treball sobre moneda social, a arrel de la seva participació en 
la promoció de les xarxes de troc a Argentina i altres països de la regió. És 
consultora de projectes d'implementació de desenvolupament sostenible i 
monedes socials en diversos païssos d'Amèrica Llatina, en particular a Brasil, 
on és assessora permanent de l'Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares de la Fundación Getúlio Vargas, a Sao Paulo.  A partir de 2011, 
coordina el projecte 1a1 Sarmiento dels governs argentí i canadenc sobre 
promoció d'ocupació per a joves en situació de risc en l'era digital. 
 
 
Julio Gisbert Quero 
Llicenciat en informàtica, des de la seva joventut participa activament en el 
camp de la economia alternativa. Vinculat professionalment al món de la 
banca i les finances, en els darrers anys ha col·laborat en la creació de varis 
Bancs del temps i experiències de monedes socials, éssent promotor de 
diversos moviments associatius dedicats als drets humans i la solidaritat. És 
l'administrador del bloc Vivir Sin Empleo, autor del llibre del mateix nom i 
investigador i promotor de models econòmics alternatius i complementaris. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14 

 

 
 
 
 
 

 
INSCRIPCIONS mitjançant el formulari que figura en el bloc:  

 

 
http://encuentromonedasvng2012.blogspot.com 

 
 

EL NOSTRE PRINCIPAL DESIG 
  

Volem que aquesta trobada sigui un projecte de ciutat i en el qual s’impliqui 
quanta més gent possible.  

Si amb 30 o 40 anys hem posat en marxa l’anomenada Globalització (d’alguna 
manera tothom hi ha participat), ara hem de posar en marxa la GloCalització 
(global + local) i aquesta és una tasca que ens correspon a tothom i en cada 
localitat. 

Junta Coordinadora de l’associació ECOL3VNG 

 
 

COL·LABORACIONS i AGRAÏMENTS 
 
 

• Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

• Confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú 

• Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

• Centre Cívic de la Geltrú 

• Museu del mar 

• Membres de l’associació ECOL3VNG (Ecosistema Econòmic Ecològic 
Local): establiments, professionals, sòcies i socis que des de fa temps 
estan implicats en participar i fer possible aquesta Trobada. 


