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«És molt bo que la gent no entengui el nostre sistema bancari i monetari,

perquè si ho fes, crec que hi hauria una revolució abans de demà al matí».

Henry Ford

Fundador de Ford Motor Company i pare de les cadenes de producció



LES MONEDES COMPLEMENTÀRIES

Les monedes complementàries:

- sorgeixen davant el desgavell del sistema monetari i financer mundial;

- són una resposta viable i de proximitat a la impotència per aturar i canviar

les regles del joc imperants;

- Unes regles imposades per unes petites minories amb la ignorància i

complicitat dels governs dels països i de les autoritats monetàries.



LES CAUSES: EL DESGAVELL DEL SISTEMA MONETARI I FINANCER

«El món, la política, les democràcies i les finances estan dominats per una hidra

mundial formada per 28 grans bancs internacionals, que amb les seves polítiques fixen

el curs no només de les finances sinó, també, de les democràcies parlamentàries»

«Els estats han perdut la sobirania monetària. Actualment, el 90 per cent de la moneda

és creada pels bancs, contra el 10 per cent pels bancs centrals. Aquest oligopoli

manipula segons com li convé els dos paràmetres fonamentals de la moneda: la taxa

canvi i la taxa d'interès. "Els Estats són alhora ostatges de l'hidra bancària i estan també

disciplinats per aquesta" »

François Morin, ex-conseller del Banc Central de França, recull molt bé aquesta intuïció popular en

el seu recent estudi empíric «La hidra mundial: l’oligopoli bancari».

L’hydre mondiale. L’oligopole bancaire, François Morin. PUF 2015, 148 p.



LES ALTERNATIVES: CANVIAR EL SISTEMA MONETARI-FINANCER I CREAR SISTEMES COMPLEMENTARIS

Dos camins per recuperar la sobirania monetària i financera pública:

1. El més difícil, però que va al nucli del problema: les iniciatives ciutadanes

perquè els bancs centrals reprenguin el monopoli de la creació monetària.

2. El camí aparentment més fàcil, però de menys impacte pel seu caràcter local i

voluntari, és el de les monedes socials i complementàries, que cerca recuperar

la sobirania monetària per part de la ciutadania, sense banc central ni banca

privada.



1. CANVIAR EL SISTEMA MONETARI – FINANCER

Positive Money www.positivemoney.org http://internationalmoneyreform.org/

http://www.positivemoney.org/
http://internationalmoneyreform.org/


1. CANVIAR EL SISTEMA MONETARI – FINANCER

Iniciativa popular a Suïssa http://www.vollgeld.ch/fr/

http://www.vollgeld.ch/fr/


1. CANVIAR EL SISTEMA MONETARI – FINANCER

Iniciativa popular a Suïssa http://www.vollgeld.ch/fr/

«Art. 99 Ordre Monetari i mercat financer

1. La Confederació garanteix l'oferta de diners i de serveis financers a l'economia. Per tant, podrà establir

excepcions al principi de llibertat econòmica.

2. Sols la Confederació emet moneda, bitllets de banc i moneda escriptural com a mitjans de curs legal.

3. L'emissió i l'ús d'altres mitjans de pagament són autoritzats sempre que siguin de conformitat amb el

mandat legal del Banc Nacional Suís.

4. La llei organitza el mercat financer en l'interès general del país.

5. Els proveïdors de serveis financers gestionen els comptes per les operacions de pagament dels clients fora

dels seus balanços. Aquests comptes no s'inclouen en el càlcul d'una fallida.

http://www.vollgeld.ch/fr/


1. CANVIAR EL SISTEMA MONETARI – FINANCER

Iniciativa popular a Suïssa http://www.vollgeld.ch/fr/

Art. 99a Banc Nacional Suís

1. En tant que banc central independent, el Banc Nacional Suís porta a terme la política monetària servint els

interessos generals del país; gestiona la massa monetària i garanteix el funcionament de les operacions de

pagament així com l'aprovisionament de l'economia amb crèdits pels proveïdors de serveis financers.

2. El Banc pot establir períodes mínims de manteniment de les inversions financeres.

3. En el marc del seu mandat legal, posa en circulació, sense deute, nous diners emesos, mitjançant la

Confederació o dels cantons o atribuint-los directament als ciutadans. Pot concedir préstecs als bancs

limitats en el temps.

4. A partir dels seus ingressos, constitueix suficients reserves monetàries, part de les quals han de consistir en

or.

5. Distribueix com a mínim dos terços dels seus guanys nets als cantons».

http://www.vollgeld.ch/fr/


2. CREAR SISTEMES DE MONEDA SOCIAL I COMPLEMENTÀRIA

Una moneda social i complementària és una eina creada i utilitzada per comunitats, col·lectius i

particulars amb l’objectiu de poder facilitar intercanvis tant de productes com de serveis o de

coneixements.

Bernard Lietaer precisa:

«És un acord en una comunitat per fer servir alguna cosa com un mitjà d’intercanvi».



2. CREAR SISTEMES DE MONEDA SOCIAL I COMPLEMENTÀRIA

La informació més actualitzada en castellà la recull l’Institut de la Moneda Social http://www.monedasocial.org/

http://www.monedasocial.org/


2. CREAR SISTEMES DE MONEDA SOCIAL I COMPLEMENTÀRIA

La majoria de monedes socials complementàries creen «diners» per fomentar el consum local i augmentar la

liquiditat de la comunitat.

Actualment hi ha unes 5.000 monedes socials repartides per diferents països del món: Alemanya, Bèlgica, França,

Anglaterra, Japó, Estat Espanyol i diversos països d’Amèrica llatina.

La moneda complementària no la crea ni el Banc Central de cada país ni la banca privada:

la crea col·lectius i institucions ciutadans no lucratius pel benefici de la societat. Igual que les monedes

convencionals, són un sistema monetari basat en la confiança. Acostumen a tenir un àmbit d’actuació de

proximitat (local, regional..). Apoderen la comunitat, generen participació ciutadana, impulsen les relacions entre

els veïns, dinamitzen el barri, la ciutat...

La majoria de monedes socials es creen per promoure:

els recursos locals, per incentivar la petita empresa i els autònoms i per enfortir l’economia local;

però també per amortir l’impacte de les fluctuacions del sistema economico-financer actual.



2. CREAR SISTEMES DE MONEDA SOCIAL I COMPLEMENTÀRIA

Algunes experiències més rellevants arreu del món

El banc WIR de Suïssa http://wirbank.ch/fr/la-banque-wir/

http://wirbank.ch/fr/la-banque-wir/


2. CREAR SISTEMES DE MONEDA SOCIAL I COMPLEMENTÀRIA

Algunes experiències més rellevants arreu del món

Bristol Pound http://bristolpound.org/

http://bristolpound.org/


2. CREAR SISTEMES DE MONEDA SOCIAL I COMPLEMENTÀRIA

Algunes experiències més rellevants arreu del món

Regiogeld i Chiemaguer http://www.chiemgauer.info/

http://www.chiemgauer.info/


2. CREAR SISTEMES DE MONEDA SOCIAL I COMPLEMENTÀRIA

Algunes experiències més rellevants arreu del món

http://www.cyclos.org/



2. CREAR SISTEMES DE MONEDA SOCIAL I COMPLEMENTÀRIA

Algunes experiències més rellevants arreu del món

Des de la Unió Europea s’està finançant la millora d’aquests sistemes de pagament www.digipay4growth.eu/ amb

projectes pilot a Bristol, Sardenya i Catalunya (Santa Coloma, Granollers i El Bergadà).

http://www.digipay4growth.eu/


2. CREAR SISTEMES DE MONEDA SOCIAL I COMPLEMENTÀRIA

Algunes experiències a l’Estat espanyol i a Catalunya

www.integralces.net

http://www.integralces.net/


2. CREAR SISTEMES DE MONEDA SOCIAL I COMPLEMENTÀRIA

Algunes experiències a l’Estat espanyol i a Catalunya

La Turuta de Vilanova i la Geltrú http://bloc.turuta.cat/

http://bloc.turuta.cat/


2. CREAR SISTEMES DE MONEDA SOCIAL I COMPLEMENTÀRIA

Algunes experiències a l’Estat espanyol i a Catalunya

L’Eurocat www.eurocat.cat

http://www.eurocat.cat/


L’OPORTUNITAT CATALANA

Més enllà de com segueixi el procés per exercir el dret a decidir, per enfortir la sobirania, per avançar cap a la

independència... més enllà de la creació d’estructures d’estat,

no farem gran cosa mentre la sobirania financera mundial estigui en mans de 28 grans bancs (entre ells el

Santander i el BBVA).

• L’Eurocat és una oportunitat:

• per començar a exercir la sobirania financera des de la sobirania popular i

• és una diversificació de riscos davant les incerteses de l’Euro;

• pot ser l’expressió d’una força ciutadana per incloure en la nova constitució un articulat semblant al de la

iniciativa popular a Suïssa, la sobirania del Banc Central Català:

• sigui per participar en la zona euro en altres condicions

• sigui per mantenir un sistema de creació monetària propi, si cal, complementari.



Origen de l’escriptura: milers d’anys de sistemes comptables-monetaris a Mesopotàmia



Origen de l’escriptura: milers d’anys de sistemes comptables monetaris a Mesopotàmia


