
PROJECTE DE VIABILITAT ECONÒMICA
PER A LA I FIRA D'INTERCANVI DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.

Amb quins criteris acceptem...

... acceptem donacions:
• Tothom pot oferir serveis sense retribució monetària.
• Es poden oferir béns sense retribució monetària, sempre i quan aquests estiguin en un estat 
acceptable per al seu ús.
• La donació no té perquè quedar registrada, ni virtualment ni per escrit, però sí caldria 
inventariar els béns i serveis que s'ofereixen en clau de donació.
(Què fem amb allò que ens hagin donat i no ho agafi ningú?)

... acceptem trueque directe:
• Es promourà com a forma prioritària d'intercanvi.
• Tothom pot intercanviar lliurement béns i serveis, sense retribució monetària, sempre que hi 
hagi acord entre les parts implicades.
• El trueque directe no té perquè quedar registrat, ni virtualment ni per escrit, però sí caldria 
inventariar els béns i serveis que s'ofereixen en clau de trueque directe.

... acceptem moneda social:
• Ecos virtuals: es poden intercanviar béns i serveis en ecos virtuals sempre i quan les parts 
implicades en l'intercanvi disposin d'un compte al CES, o se'l facin en el mateix moment de la Fira.
• Aquests intercanvis sí quedaran registrats al mateix CES i fóra bo que també quedessin 
registrats en paper.
• Les firaires han d'acceptar que aquelles persones que desitgin adquirir béns o serveis 
exclusivament a canvi d'ecos virtuals, ho puguin fer.
• Ecofires: els ecofires són el tipus de moneda social imprés en paper. Són efectius 
exclusivament en el mateix moment de la Fira. S'adquireixen a la paradeta “Tresoreria”, gestionada 
per membres de la CIC Cerdanyola, a canvi d'euros.
• Aquelles usuàries de la Fira que, un cop acabada aquesta, encara disposin d'ecofires, 
s'obriran un compte al CES i disposaran de saldo positiu en ecos virtuals, equivalent a les ecofires 
de què disposin (a càrrec del compte CES de la CIC Cerdanyola).

... acceptem moneda antisocial (€):
• Les transaccions amb euros només es realitzaran a la “Tresoreria” gestionada per la CIC 
Cerdanyola.
• Només acceptarem intercanviar euros per ecofires amb aquelles usuàries que no tinguin un 
compte al CES i rebutjin la nostra invitació de fer-se'n un.
• Un cop acabada la fira, els firaires que vulguin recuperar part dels seus guanys en euros, ho 
podran fer en un percentatge d'un 80% respecte del total que hagin ingressat en ecofires. La resta 
(20%) serà ingressada en ecos virtuals en els seus respectius comptes del CES (a càrrec del compte 
CES de la CIC Cerdanyola).


