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EL REES ARRIBA A BLANES
El RESS, la moneda
a complemen
ntària favoraable a les pim
mes i autònoms, fa les pri
rimeres passees a la
pobla
ació de Blanees per facilita
ar l’economiaa local.

Després del seu pas
p per Giron
na i Figueress, el RES inicia la seva im
mplantació a la costa Bravva per
la poblacions de Begur,
B
Palam
mós i Blanes.
L’eco
onomia de lees poblacionss costaneress és un puntaal econòmic molt importtant per a la
a resta
de l’eeconomia dee la demarcacció.
Després de passaar per l’Empo
ordà, ara és el torn de laa comarca de
e La Selva. A
Amb un gran
n teixit
emprresarial, la població
p
de Blanes agluttina un gran
n nombre de
e petites i m
mitjanes emp
preses
familiars de tots els
e sectors i un
u gran nom
mbre de nego
ocis vinculatss en el món dde l’hostaleria.
Des d
de l’abril de l’any passatt, el RES estàà formant una xarxa de petites i mittjanes emprreses i
autòn
noms que prrioritzin les compres
c
ent re ells utilitzzant una moneda compleementària, el
e RES,
per taal que la riqu
uesa econòm
mica es quedii a la zona.
La xarxa RES ja co
ompta amb prop
p
de 350 empreses i, ara, és el to
orn de la sevva implantació a la
poblaació de Blanees.

El RESS és una xarxxa de PIMESS i autònomss locals que té
t per objecttiu donar un suport addicional
a aqu
uests negocis per tal que augmenttin al voltan
nt d’un 5% les seves veendes. Per fer‐ho
f
s’utiliitza una mo
oneda comp
plementàriaa que té el mateix valo
or que l’eu ro (1 RES = 1€).
D’aqu
uesta manerra, es prioritzen les comppres entre membres
m
de la xarxa alhoora que s’attrauen
clientts particulars. Tal com
m mostra l’’experiència belga, els negocis m
membres de
e RES
incrementen un 5% el seu vo
olum de neggoci, ja que tothom
t
que té moneda RES esdevé client
poten
ncial pel fet que només se’ls podrà ggastar dins la
l xarxa RES. A més, tam
mbé tenen acccés a
líniess de crèdit i préstecs
p
en RES
R sense innterès.
Pel que fa al particular, el RESS dóna un 100% de dinerss extres per cada
c
transaccció que es fa
aci d’€
a RESS.

Moneeda complem
mentària com
m a alternattiva a l’€
Les m
monedes com
mplementàries sempre han estat en
e un segon pla. Però, aavui dia, i amb la
situacció econòmica actual, po
odrien passarr a primera línia.
Les m
monedes con
nvencionals han
h resultat ineficaces pe
er abordar determinats pproblemes so
ocials,
econò
òmics o meedi ambienta
als. A part, les monede
es complementàries ha n emergit com
c
a
suporrt de les ecconomies loccals davant de circumsttàncies de serveis bancaaris inadequ
uats o
manccances de crèèdit.
La m
moneda pionera, el WIR,, va néixer a Suiza el 1934
1
per ofe
erir una soluució a la falta de
moneeda que hi havia
h
despré
és del crac ffinancer del 1929. I, el 2005,
2
el seu volum de negoci
n
estavva al voltant del 700 milio
ons d’euros.
Aqueest és un cass d’èxit però, crear, impllantar i gestiionar una moneda compplementària no és
fàcil.
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