
ACTA REUNIÓ DEL GRUP D'ECONOMIA SOLIDÀRIA STAP del 2012.07.06

Assistents: Ali, Alb, L, P, X i I.

Ordre del Dia:
1. Presentació del Grup al bloc de l'assemblea (secció del grup).
2. Banc del Temps.
3. Talonaris del Banc del Temps.
4. Trobada XES a Vilanova
5. Menjar a la fresca.

1. Es debaten les idees generals dels objectius del Grup, per a la inserció pública al bloc de 
l'assemblea (secció del Grup). S'encarreguen L i E de realitzar una redacció primària per a la seva 
modificació, afegit, etc. pels membres del Grup en googlegroups, abans de la redacció definitiva i la 
seva insercción al bloc.

2. Sorgeix un ampli debat i una pluja d'idees. Es resumeixen les acordades:
-Afegir, a l'intercanvi de temps i serveis, el de productes i objectes. I subjecte a aquests, una mena 
de "contracte de bona voluntat / garantia".
-El valor temps-moneda s'estableix, en principi en 1 h = 20 ECO (ECOSTAP, Colom o el nom que 
es determini). Temps mínim del servei = ¼ h (5 ECO).
Tanmateix, aquest acord QUEDA CONDICIONAT a la informació que s'obtingui de la propera 
trobada de la XES a Vilanova.
-P planteja que seria més fàcil arrencar amb un servei interactiu. Es posarà en contacte amb 
l'administrador de intercanvis.net abans de la propera reunio. P s'ofereix a donar al grup solucions 
pràctiques i ràpides en aquest sentit.
Actualització 08/07/12:
- P creu que seria més fàcil arrencar amb el Mercat d'Intercanvi en línia, amb la possibilitat 
d'incloure paral·lelament el Banc del Temps per a ús de la ASTAP, mitjançant la tecnologia tiki.org 
i la web intercanvis.net/Sant+Andreu
- Petició de subxarxa dins de intercanvis.net Sant Andreu per començar amb un Banc protegit: 
Missatge al fòrum

3. Els talonaris es lliuraran directament en mà als socis durant l'entrevista inicial. No s'inicia 
l'actuació fins a tenir informació de la trobada de la XES a Vilanova i se solucioni la proposta de P.

4. D'aquesta trobada s'esperen resolucions importants de la XES que ens impliquen: Preu h / ECO 
en altres àmbits de la Xarxa i la coordinació de Mercats d'Intercanvi i Bancs del Temps a la Xarxa

5. Es posposa per a la propera reunió del Grup, en què s'analitzarà el quòrum possible de persones 
per realitzar a l'agost (cohesió del Grup-Assemblea).

Propera reunió acordada del Grup: El Divendres 2012.07.13 a les 18 ha Pça Orfila.
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