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                més informació 

Les monedes poden tenir un gran valor 

 

Durant els darrers anys a Catalunya han aparegut 

diferents monedes complementàries a l’euro que duen 

a terme la funció social de desenvolupar el comerç 

local i el consum responsable. 

 

que va introduir els anomenats “bitllets d’assegurament de 

l’ocupació”, un tipus de moneda sense interessos, que perdia l’1% del 

valor cada mes i es podia convertir en xílings austríacs a una taxa del 

98%. Per tal d’evitar la taxa, els ciutadans van començar a gastar 

ràpidament els diners que ingressaven i, per por a la devaluació de la 

moneda, fins i tot pagaven els impostos municipals per avançat. 

Unterguggenberger va aconseguir la plena ocupació en un any. Però 

“el miracle de Wörgl” va morir d’èxit quan més de cent municipis 

austríacs el van voler copiar i el Banc Central d’Àustria pressionà 

perquè el govern prohibís la moneda. Poc temps després, la pobresa 

i la desocupació tornaven a Wörgl.  

 

Les monedes socials modernes van renéixer als anys 80 a 

Vancouver, Canadà, amb els Local Exchange Trade Systems (LETS) 

i, més endavant, amb les Ithaca Hours, un bitllet que es va estendre 

per l’Amèrica llatina, especialment a Argentina. A Europa, hem vist 

néixer les Regio a Alemanya i diverses monedes locals a les 

Transition towns. S’estima que avui hi ha unes 5.000 monedes 

complementàries, moltes de les quals connectades a través del 

Community Exchange System, que disposa de 58 grups regionals. A 

Catalunya hi ha més de 15 monedes locals, que basteixen una 

alternativa local per a l'intercanvi de béns i serveis i promouen una 

economia solidària, que dóna suport al desenvolupament del comerç 

local i al consum responsable i de proximitat. 

El 16 d’octubre de 1934 a Zurich, la Wirtschaftsring-Genossenschaft 

va posar en marxa la “wir”, una moneda sorgida per crear una xarxa 

d’ajuda mútua entre empreses que estaven en fallida. La iniciativa 

encara està activa actualment i compta amb més de 100.000 

membres. No va ser l’única experiència de l’època ja que 

n’aparegueren diverses als Estats Units, Àustria i Suïssa, durant els 

anys de la Gran Depressió.  

 

Un cas paradigmàtic havia arribat el juliol de 1932, a la petita 

població tirolesa de Wörgl. Michael Unterguggenberger, alcalde del 

municipi, va introduir una moneda local per fer front al progressiu 

empobriment de la població i a la desocupació, que assolia el 30%. 

Unterguggenberger es va adonar que la ciutadania no podia cobrir 

les seves necessitats per la manca de diners, així  

 

 
 
 

 

 Intercanvia serveis i posa el teu temps al servei d’altres persones. 

Participa de les iniciatives d'intercanvi de béns, dels grups de consum o 

dels bancs del temps que tens més propers. Compra a les botigues del 

teu barri i consumeix productes de proximitat. Gasta els diners en 

empreses democràtiques, equitatives i sostenibles com les de la Xarxa 

d’Economia Solidària. Recolza el Mercat Social Català. Mira quin 

projecte d’EcoXarxa tens més proper a casa i consulta a community-

exchange.org si disposen d’una moneda complementària.  

 
 

 

 

http://www.community-exchange.org/
http://www.community-exchange.org/
https://www.google.com/maps/ms?ie=UTF8&msa=0&msid=100682781482325950514.00047e05cbd4ac3d080be&ll=35.887946,-6.002698&spn=15.546948,20.54117&source=embed
http://intercanvis.net/Benvinguda

