
Benvinguda a l'ecoxarxa de Lleida. 
Primer contacte amb la moneda social

Sols un petit tràmit burocràtic et separa de ser soci de 
l'ecoxarxa de Lleida. Ara mateix has omplert un paper 
amb les teues dades personals, i un altre paper per obrir 
un compte al CES de l'ecoxarxa de Lleida. També has fet 
l'ingrés d'algunes quotes mensuals  (de 5€ cadascuna), i 
has  mostrat  el  teu  compromís  adquirint  ___  eM,  la 
moneda  social  que  s'utilitza  a  l'ecoxarxa  de  Lleida. 
(intercaviant-ho per €)

La moneda social de l'ecoxarxa de Lleida és el marrEco 
(eM),  per  si  encara  no  estàs  familiaritzada  amb  ella, 
aquesta moneda és totalment virtual, és a dir, no veuràs 
cap bitllet, moneda física, etc. Simplement cada persona 
té  un  número  de  compte  de  l'estil  LLDA0001.  En  el 
transcurs  de  les  pròximes  72h  rebràs  un  correu 
electrònic  amb  el  teu  número  de  compte,  una 
contrasenya i  com fer-ho per accedir-hi  i  interaccionar 
amb ell. Si no reps el correu, revisa la bústia de correu 
no desitjat, o envia un correu a lleida@ecoxarxes.cat 

Aquest sistema, anomenat CES, també té la singularitat 
que  sols  pot  efectuar  els  moviments  la  persona  que 
cobra, és a dir el venedor. Per tan cada cop que venguis 
alguna  cosa  fent  ús  de  moneda  social  te  l'hauràs  de 
cobrar tu mateixa.
Pot sembla complicat, però no t'amoïnis, comprenem que 
inicialment pot semblar complex, i des d'aquí t'animem i 
indiquem com fer la primera transacció utilitzant el CES.
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La  primera  transacció  consistirà  en  adquirir  moneda 
social.  El  que  hauràs  de  fer  és  cobrar  al  número  de 
compte  LLDA9004  que  correspon  al  nom  Gestió 
Econòmica de Quotes i Moneda Social, la quantitat que 
has adquirit de moneda social, és a dir de ___ marrEcos. 
Per fer-ho abans hauràs d'haver rebut el teu número de 
compte  i  la  teua  contrasenya,  i  després  hi  hauràs 
d'accedir mitjançant la pàgina web  http://ces.org.za Si 
no  et  veus  capaç  de  fer-ho,  comunica-ho  i  nosaltres 
t'assessorarem. Però t'animem a provar-ho doncs no és 
molt complicat.

Recordem  que  la  filosofia  de  l'ecoxarxa  és  que  totes 
esdevinguem sòcies prosumidores, és a dir que adquirim 
productes o serveis per una banda però per l'altra oferim 
algun  producte  o  servei  que  ens  permeti  aconseguir 
moneda social. Com hi ha persones que no saben què 
oferir,  inicialment  és  permet  l'adquisició  de  moneda 
social mitjançant el bescanvi en euros.

Recordem també que el que caracteritza els intercanvis 
dins l'ecoxarxa de Lleida és la confiança entre els seus 
usuaris.  Per  això  tots  els  comptes  del  CES  son 
transparents, és a dir, tothom pot veure la quantitat de 
moneda social que té cadascun dels altres socis. 
I des d'aquí sols queda animar-te a utilitzar la moneda 
social, oferir els teus serveis i  productes mitjançant el 
CES a altre usuaris, o que creis el teu Projecte Individual 
Productiu. 

Espai de treball virtual: lleida.ecoxarxes.cat
Web d'informació: www.ecoxarxadelleida.wordpress.com

Correu-e: lleida@ecoxarxes.cat telf: 615089143
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