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Idea inicial 

La hipòtesi d’aquest treball és ‘Les 
monedes socials com a motor de 
l’economia local’. El treball combina 
una part descriptiva i de catalogació 
de les monedes socials en general, 
amb una part més analítica desenvo-
lupada al treball de camp centrat en 
dues monedes: la grama de Santa 
Coloma de Gramenet i la turuta de 
Vilanova i la Geltrú. Aquestes mone-
des tenen orígens, configuracions i 
formes de funcionament diferents, 
però objectius similars. A partir de 
l’estudi de camp es vol comprovar el 
seu funcionament i comparar els dos 
grans tipus de monedes existents. 

Procés d'elaboració 
1-Recerca bibliogràfica. La informació 
l’he tret de llibres, revistes, blogs, 
articles als diaris, però sobretot de 
les pròpies pàgines de cadascuna de 
les monedes de les que es parla du-
rant el treball.  

El que vaig fer al començar el treball 
de camp va ser donar-me d’alta a la 
pàgina web de les dues monedes 
sobre les que em volia centrar. 

2-Entrevistes amb els dos impulsors 
de les monedes objecte d’estudi. Ells 
em van explicar més profundament 
el funcionament, els objectius, les 
finalitat i com viuen des de dins l’evo-
lució de les monedes. 

 

3-Experiència personal en l’ús de les 
monedes. Vaig crear-me un compte amb 
cadascuna de les monedes i vaig aconse-
guir tant grames com turutes per poder 
veure com és el funcionament. 

Després, vaig fer compres a botigues on 
acceptessin monedes locals com una 
ciutadana més i així, més tard, poder 
descriure el procés pas a pas. 

4-Enquestes als usuaris. Una vegada 
realitzades unes quantes compres a di-
ferents comerços vaig fer una entrevista 
als botiguers sobre el projecte de la mo-
neda social de la seva ciutat. 

Conclusions 
A més d’una aproximació teòrica al con-
cepte de les monedes alternatives i els 
seus trets característics, el treball aporta 
un estudi detallat de la implantació i el 
funcionament de dues monedes locals 
de sistemes molt diferents, monedes 
recolzades en euros com la grama, o 
basades en un sistema de crèdit mutu 
com la turuta. 

La grama s’ha introduït en primer lloc als 
comerços i entitats. Això fa que l’oferta 
sigui gran però en canvi no hi ha gaires 
clients encara, a excepció dels propis 
comerciants. En aquest sistema és l’a-
juntament qui ha d’injectar a l’economia 
les grames i actualment es fa a través de 
les subvencions.  

La grama ha fet que aquestes subvenci-
ons circulin pels comerços de la ciutat 
fent que creixi l’economia local, però 
per moltes grames que s’injectin al siste-
ma fins que els treballadors no cobrin 
una part del seu sou en grames, serà 
difícil que hi hagi una gran recirculació ja 
que totes les grames sempre acaben en 
mans dels comerciants. 

En el cas de la turuta la situació és justa-
ment la contrària, els ciutadans poden 
obtenir turutes participant en projectes 
comunitaris que afavoreixen la inclusió 
social però en canvi tenen molts més 
problemes a l’hora de adquirir produc-
tes limitant-se la majoria d’intercanvis a 
les fires dels propis turutaires. 
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