
1. Model de fira (a aplicar a la Fira d'Olot del 16/05/2016)

• [Visitants]

Pagaments en Ecofires:
En aquesta fira no està permès el pagament en euros, ja que és una fira de moneda social.

Podeu informar-vos sobre la moneda social a la Taula d'Acollida.

Si teniu euros, no teniu moneda social (ecos) i voleu fer una compra als firaires o una consumició a la barra, 
cal que passeu per la taula de canvi i allí canvieu els euros que necessiteu per ecofires, a raò d'un euro per 
ecofira. L'ecofira és una moneda física pròpia de la fira que només és vàlida el dia de la fira. Pot tenir el 
format de paper o de peça de fusta. Amb ella podeu fer compres als firaires i a la barra. Des de l'inici de la 
fira fins a la seva finalització, a les 19:00 h, podreu retornar les ecofires que no hagueu gastat a la taula de 
canvi, que us retornarà un euro per cada ecofira.

Si no heu realitzat aquest canvi en el moment de tancar la fira, ja no les podreu bescanviar.

Els tiquets del dinar es compren a la Taula de Canvi. Es poden pagar directament en euros o en moneda 
social, segons les condicions que posi la casa, fins a les 12:00 h.

Pagaments en moneda social (ecos):
A la fira els firaires i la barra accepten el 100% en ms per als seus productes i consumicions.

Per a fer un pagament en ecos, cal que passeu per la Taula de Canvi on se us validarà el vostre número de 
compte en ecos.

— Validació del número de compte en ecos:

• Es realitza a la Taula de Canvi.

• Es necessari per poder fer una adquisició amb els firaires o una consumició a la barra.

• La Taula de Canvi comprovarà l'ecoxarxa i el saldo del vostre compte en ecos.

L'ecoxarxa ha de pertènyer a la llista d'ecoxarxes confiables de la CAC (Central d'Abastiment Catalana) 
(vegeu-ne la taula al final del text).

Si teniu saldo positiu o més gran que el limit de dèbit del vostre compte, s'anotarà aquest saldo o el valor 
inferior que escolliu, sumat al limit de dèbit del vostre compte, i s'anotarà a la fitxa d'intercanvis que us 
lliurarà la Taula de Canvi amb la validació. Per cada consumició a la barra o adquisició a un firaire caldrà que 
mostreu la fitxa d'intercanvis on el firaire haurà d'anotar la vostra adquisició, tot restant del saldo actual el 
valor de la vostra compra.

Si heu esgotat el saldo ja no podreu fer més compres o consumicions en moneda social.



• [Paradistes]

Per participar a la fira cal que sigueu socis de la Cooperativa Integral Catalana o membre d'una ecoxarxa 
inclosa a la llista d'ecoxarxes confiables de la CAC.

Quan s'iniciï la fira cal que passeu per la Taula de Canvi per validar el vostre número de soci COOP o el de la 
vostra ecoxarxa.

Les indicacions per a la validació son les mateixes que les esmentades més amunt per als visitants.

No està permès cobrar en euros ja que aquesta es una fira d'intercanvi i moneda social. Si això té lloc es 
motiu perquè sigueu automàticament exclosos de la fira.

Us comprometeu a acceptar el 100% de moneda social per als vostres productes.

Si els visitants que us volen fer una adquisició no disposen de la fitxa d'intercanvis ni d'ecofires els heu 
d'adreçar a la Taula de Canvi perquè s'informin i les obtinguin.

Per cada venda en moneda social cal que demaneu la fitxa d'intercanvis i hi anoteu la venda, tot restant 
l'import de la venda al saldo actual de la fitxa.

Quan acabi la fira, a les 19:00 h, podeu bescanviar les ecofires que hagueu adquirit per euros. El retorn es 
de 0,9 euros per cada ecofira. El 10% que no es retorna s'ingressa al fons bioregional, tal com es va decidir a 
la IV Bioregional Nord (Som Pujarnol).

Si demaneu rebre un tant per cent en ecos, la Taula de Canvi haurà de decidir si pot satisfer el canvi segons 
el seu saldo en ecos.

Horari:

Muntatge de les parades: de 09:00h a 10:30 h.

Fira: de 10:30 h a 19:00 h

Bescanvi d'ecofires dels firaires: de 18:45 h a 19:15 h.

Servei de barra

La barra es un punt molt important de trobada i dinamització dels productes dels firaires i dels productes 
locals. Aquí hi podreu tastar tots aquests productes en format 'bar'.

Podeu pagar en ecos o ecofires. S'accepta també 100% ms.

Llistat d'ecoxarxes confiables de la CAC:

CES: ANOI, ECOP, EGIR, EXBV, EXEM, PLES, RIPA, SELV, SENY.

I-CES: COOP, EBRE, ECOS, GOTA, GRTX, LAIE, VALL.
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