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RESUM

Les iniciatives micro-socials de suport mutu semblen estar agafant molt

protagonisme en un context com l'actual. Els Bancs del Temps més que com a

“alternativa”  econòmica  s'erigeixen  com  a  xarxes  socials  centrades  en  la

dinamització  i  reconstrucció  d'uns  llaços  veïnals  colpejats  per  diferents

dinàmiques que han esfilagarsat els entramats del teixit social.

Després d'haver compartit el meu temps amb diferents dels actors dins

l'àmbit  d'aquest  nou  tipus  de  Banc,  l'objectiu  del  present  article  passa  per

tractar de copsar la seva dimensió real a la vegada que sotmetre'ls a anàlisi i

discussió  en  el  seu  paper  tant  dins  dels  barris  com  dins  de  les  institucions

públiques, i de la mateixa manera, el paper d'aquestes últimes en l'existència

dels Bancs del Temps. S'abordaran les causes i conseqüències de la seva posada

en  funcionament  a  la  vegada  que  s'establirà  una  mirada  crítica  sobre  les

polítiques  de  temps  i  ciutat,  i  sobre  la  configuració  d'un  Estat  del  Benestar

deficient i en progressiva decadència, des d'una doble perspectiva de tall teòric-

pràctic  per  anar  presentant  al  llarg  de  l'anàlisi  unes  conclusions  fruit  de  la

reciprocitat entre ambdues.
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1. INTRODUCCIÓ

Les  petites  iniciatives  micro-socials  de suport  semblen estar  agafant  cada

vegada més protagonisme en un context com l'actual. Els Bancs del Temps més que

com  a  “alternativa”  econòmica  (un  concepte  que  serà  posat  en  discussió),

s'erigeixen com a entitats centrades en la dinamització i reconstrucció d'uns llaços

veïnals colpejats per una doble dinàmica encarregada d'esfilagarsar els entramats

del  teixit  social  de  la  nostra  societat.  Una  de  les  primeres  intencions  que  em

plantejo amb aquest article es la de desenvolupar i analitzar aquests dos factors, el

carrer,  o  espai  públic  en  primer  lloc,  i  el  temps  de  vida  en  segon  lloc,  com  a

dinamitants dels ciments de la vella idea de “fer barri”.

El que es pretén amb aquest article és posar en discussió i sotmetre a anàlisi

una iniciativa micro-social com la dels Bancs del Temps en el seu paper tant dins dels

barris  com  dins  de  les  institucions,  així  com  revisar  les  qüestions  que  han

desembocat en la seva creació i les conseqüències derivades d'aquesta. Es prendran

en consideració i  es criticaran les mesures preses en la línia de les polítiques de

temps i ciutat així com es qüestionaran les limitacions i mancances d'un Estat del

Benestar en progressiva caiguda lliure. 

Després  d'haver  compartit  el  meu  temps  amb  actors  amb  més  o  menys

experiència en l'àmbit d'aquest nou tipus de Banc em considero preparat per copsar

tota l'extensió de la seva dimensió real en aquest article. Combinant-ho amb un

exercici de recerca bibliogràfica i  a partir del recollit  a través d'entrevistar-me en

diverses  ocasions  amb  les  principals  responsables  d'aquestes  entitats  des  dels

organismes dependents dels Ajuntaments de Barcelona i Palma; de conversar amb

diferents protagonistes, usuaris, gestors i persones interessades; i de participar en

diferents trobades i congressos, com puguin ser les reunions mensuals d'usuaris, les

paradetes informatives en fires, o més concretament les XIII Jornades Internacionals

dels  Bancs  del  Temps  per  la  Integració  Comunitària  i  l'Assemblea  General  de

l'Associació pel Desenvolupament dels Bancs del Temps, celebrades recentment a

Barcelona, s'intentarà articular un anàlisi el més clar possible des d'una perspectiva

amb un doble tall teòric-pràctic per anar presentant de manera progressiva unes

conclusions fruit de la reciprocitat entre ambdues.
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2. TEMPS I CIUTAT

“Avui la gent no té feina, i si a tu et diuen: “escolta, tenim una feina per

tres dies, però que és de 10 de la nit a 6 de la matinada...”, tu l'agafaràs. Perquè,

bueno, ara m'han donat aquests tres dies, però no sé quan en tindré més. I això

desgavella tota la distribució horària, familiar, que teníem abans i que durava tota

la vida. Jo sabia que el meu pare se'n anava a treballar a les 6 dels matí i arribava

a les 8 de la nit. I això va ser tot el temps que vaig viure a casa, em sembla. Clar, jo

això ho veig  sobretot per la banda dels meus fills,  que em diuen:  “ai,  tinc un

contracte de tres mesos!”, i dic: “estupendo, i quin horari fas?”. “Depèn!, perquè

estic  treballant  en  un  Centre  Cívic  que clar,  el  cap  de  setmana  que muntem

activitats al carrer, treballo dissabte i diumenge; el dilluns no hi vaig, el...” com et

pots organitzar l'horari familiar?”

Això m'ho deia J. Altés al seu despatx de l'Associació Salut i Família en una de

les nostres converses. La veritat és que en una societat on existeix una ocupació

baixa, on l'atur va en augment i el treball es va fragmentant i tornant-se més precari

s'ha  d'alertar  d'un  esdeveniment  cada  dia  més  freqüent:  aquestes  condicions

laborals  estan  erosionant  cada  cop  més  el  benestar  dels  individus.  El  temps  de

treball,  entès  com  aquell  remunerat,  té  una  incidència  molt  més  gran  ara  en

l'organització de les vides perquè esdevé menys uniforme, més inestable i com diria

Z. Bauman, més líquid. La necessitat d'incloure's dins de la lògica del salari com a eix

organitzador  provoca  la  renúncia  a  molts  principis  bàsics  de  benestar  assolits

provocant una intensa atomització de la societat davant la multiplicitat de temps de

vida. Aquesta manca de sincronització afecta amb major mesura a la capacitat de

gestionar el temps de vida propi i pot arribar a situar a l'individu en una condició de

risc d'aïllament o exclusió social. Si el temps de treball condiciona el temps lliure, les

condicions de treball precàries i els baixos salaris el condicionen encara més. I si les

polítiques de benestar no donen cabuda al malestar real, ens trobem davant d'un

greu problema.

Ha  estat  D.  Harvey  (2013)  un  dels  últims  en  proclamar  que  la  ciutat

tradicional ha mort. Però no per mort natural, sinó:

“assassinada  pel  desenvolupament  capitalista  desenfrenat,  víctima  de  la  seva

necessitat insaciable de disposar de capital sobre-acumulat àvid d'inversió en un
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creixement  urbà  rabent  i  il·limitat  sense  importar  quines  siguin  les  possibles

conseqüències socials, mediambientals o polítiques” (2013: 13-14). 

A la manera del  que feia J.  Jacobs amb les seves crítiques als  models de

planificació urbana, D. Harvey (2013: 21) defensa reclamar el dret a la ciutat en el

sentit  de  reivindicar,  radicalment,  algun  tipus  de  poder  configuratiu  del  procés

d'urbanització.  Un  dret  a  canviar  i  reinventar  la  ciutat  d'acord  amb  els  nostres

desitjos, un dret més col·lectiu que individual, ja que depèn de l'exercici, diu, d'un

poder col·lectiu sobre el procés d'urbanització. 

El més important del conjunt de l'obra de J. Jacobs és el factor d'entendre,

com diu M.  Delgado, la  vida col·lectiva en una ciutat com a vertader ordre físic

“conformat  per  petits  processos  en  els  que  més  que  la  compenetració  entre

elements  orgànics  integrats,  el  que  es  dóna  és  tot  un  conjunt  d'iniciatives

coordinades i altament eficaces, que estan en condicions de dotar de coherència

interna  a  una  massa  d'unitats  en  permanent  agitació”  (2010:  22).  En  moltes

ocasions han estat els propis ciutadans els que abandonats per l'Estat i colpejats per

les  deficiències  d'un  Estat  del  Benestar  mal  plantejat  i  sotmès  a  les  ordres  del

capitalisme, han tirat endavant iniciatives micro-socials per donar-hi una solució. És

per exemple, el cas de les associacions de Bancs del Temps.

Els Bancs del Temps són unes xarxes d'intercanvi amb un àmbit d'actuació

restringit  (en un principi) al  barri  o a la comunitat que els acull  i  on el principal

objectiu és el d'intercanviar serveis. La peculiaritat d'aquest projecte rau en que la

moneda és el temps, quantificat en hores, i s'estableix com a valor d'intercanvi tant

per sol·licitar com rebre els diferents tipus de serveis. És important aquesta idea de

l'intercanvi ja que des dels Bancs del Temps sempre s'insisteixen en repetir que no

és una compra-venda de temps, sinó un intercanvi desinteressat per tal d'oferir o

rebre  un  ajut  (Cahn,  2006:  6).  Funcionen  com  a  una  entitat  bancària,  on  cada

secretaria  es  fa  càrrec  d'actuar  com a  gestor  del  Banc  i  també com a  dipòsit  i

organitzador de cada un dels comptes corrents d'hores dels seus usuaris. Aquests

usuaris doncs, “paguen” els serveis que demanden amb hores i “cobren” amb hores

els que ofereixen. 

Abans  d'entrar  més  en  detall  en  els  Bancs  del  Temps  cal  tractar  les

5



conseqüències derivades de les gestions del temps i les ciutats que atorguen el marc

en el que s'han desenvolupat iniciatives com la que aquí ens ocupa. L'espai urbà i el

temps són dues variables que actuen simultàniament i que es constitueixen com el

bressol de les principals disputes i problemàtiques actuals. Anem-ho a veure amb

detall.

2.1 L'ESPAI PÚBLIC

Un dels aspectes que més ha tractat J. Jacobs al llarg de la seva obra, una de

les pensadores urbanes més importants i influents, ha estat tant la importància de la

relació de les persones amb l'espai públic com la importància també d'entendre el

carrer com a un aglutinador de la vida dels barris. La figura del carrer com a espai de

trobada i intercanvi entre les persones, i en definitiva, com a eix vertebrador de la

socialització  urbana,  s'ha anat  esvaint  i  anul·lant.  S'ha d'entendre a més,  que la

manca d'aquests espais i les dificultats d'accés a espais que possibilitin sense traves

la socialització afecta enormement a la conformació dels contactes entre veïns que

tant arriba a reclamar J. Jacobs (2010). Els espais urbans avui en dia fomenten més

el passar que l'estar o el quedar-s'hi; són espais amb una funció única i determinada

que no només condicionen com s'utilitzarà,  sinó també qui  l'utilitzarà.  Aquestes

espais, lliures de tota càrrega, són els que haurien de vertebrar i donar cos a la vida

social urbana. El que està clar però, com exposa M. Delgado (2010: 15-23), és que

en un context on els nous projectes urbans que es plantegen adopten exclusivament

una perspectiva immobiliària, el públic, el ciutadà, n'ha deixat de ser usuari per ser-

ne consumidor. No només s'ha menyspreat els valors d'us real de la gran part dels

espais urbans, sinó que han estat desplaçats per una lògica de valors de canvi, és a

dir, d'obtenció de beneficis. 

És el propi M. Delgado qui parla dels carrers com un espai buit, un espai de

pas, de trànsit, liminar, on les “molècules de la urbanitat (els usuaris de l'espai) són

éssers de la indefinició” (1999: 118). Aquest usuari de l'espai al que M. Delgado es

refereix com a transeünt no és més que una persona en moviment que es troba dins

de la seqüència de passar d'un lloc a un altre, un “res ambulant”, diu (2010: 201).

Així  doncs  el  carrer  és  l'escenari  “de  la  desintegració  del  vincle  social,  de
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l'individualisme de masses, de la incomunicació i de la marginació”, a la vegada que

ho és “de les  emancipacions,  dels  camuflatges,  de  les  escapades solitàries  o  en

massa”, i en definitiva, per tant, un espai on un no pot ser foraster si tot el món és

estrany (2010: 208-209). Si en algun moment el carrer es transforma en espai de

socialització,  es procura fer  notar el  caire accidental  o d'excepcionalitat  d'aquest

esdeveniment. És a través de diversos mecanismes de senyalització que s'intenta

explicitar exageradament la condició d'alteració de l'ordre i la quotidianitat urbana,

ja sigui aïllant l'espai, com amb els parcs, o delimitant les zones d'ús, com puguin ser

manifestacions o festes populars. Governar l'espai és tenir-ne el control, i  aquest

poder avui en dia no resideix en la majoria dels que l'ocupen.

2.2 ELS TEMPS DE VIDA

L'altre determinant que condiciona enormement les ciutats i el ritme de vida

dels seus habitants en combinació amb l'espai públic és sense cap dubte, el temps.

El temps, en tot el conjunt del seu significat, estructura i ordena la vida de gran part

dels individus que habiten el planeta. Més concretament és la relació entre el temps

de treball (remunerat) i el temps lliure o d'oci el que dóna cos al temps de vida (la

suma  dels  dos  temps),  a  partir  d'on  es  construeixen  totes  les  relacions  i

esdeveniments de la quotidianitat. En el context en el que vivim és el temps de

treball  el  que  marca  les  pautes  de  totes  les  tasques  i  activitats  diàries.  E.  P.

Thompson  (1979)  defensava  que  la  institucionalització  dels  processos

d'industrialització  havia provocat  que el  temps de treball  remunerat  esdevingués

central  per  a  l'organització  de  la  vida  de  les  persones,  no  només,  com  explica,

perquè atorgui el salari necessari per a la subsistència en una societat capitalista,

sinó també perquè és a través d'aquest salari com s'obté el reconeixement social i

professional. El temps de treball assalariat ha dotat d'un valor diferent al temps i en

definitiva ha estat el principal agent que ha contribuït i encaminat la societat cap a

un estricte control dels temps, a través de diferents mecanismes com poden ser els

rellotges o els calendaris.  En paraules de Landes,  “les  hores iguals anunciaren la

victòria d'un nou ordre cultural i econòmic” (1983: 78).

Les grans i clàssiques reivindicacions de la classe obrera, per exemple, han
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tingut com a objectiu principal la regulació i  reducció de les jornades de treball,

compensacions com puguin ser salaris més elevats o programes de jubilació, etc.

Això, entre altres coses va donar lloc al conegut sistema del 3x8, un sistema que

planificava la vida en tres fraccions de 8 hores: 8 de temps de treball, 8 de temps de

“no-treball” i 8 de temps per dormir (Recio, 2009: p.18). Una passa més en aquesta

línia va tenir el seu origen en els Acords Matignon del govern francès (1936), on a

més d'una reducció de les hores setmanals de treball, s'incloïa per primera vegada

una legislació sobre el concepte de “vacances pagades”. De fet, les intervencions

polítiques que es produeixen encara avui en aquesta matèria, com puguin ser les

polítiques  de conciliació  de vida  laboral  i  familiar,  s'orienten clarament  cap  a  la

regulació  del  temps  de  treball,  ja  sigui  per  exemple  en  qüestions  com  la

flexibilització  de  les  jornades,  com  la  possibilitat  de  fragmentar-les  i  treballar  a

temps  parcial,  o  com  les  demandes  d'ampliació  dels  permisos  per

paternitat/maternitat.

N. Elías (1989), ens recorda que aquest no és un bé mesurable que la lògica

mercantil va fer invisible sinó, pel contrari, una pauta orientadora i reguladora del

nostre  projecte  de  vida.  La  paradoxa  és  que  vivim  en  societats  on  l'afany

mercantilista i  individualista ha convertit el temps en un bé escàs. I  quan més el

mesuram i  parcel·lam,  diu,  pretenent aprofitar-lo  al  màxim,  menys temps tenim

(Torns, 2001b:  122).  Sobretot en els grans nuclis  urbans sotmesos al  despotisme

dels engranatges del rellotge existeix aquesta impressió del temps com a bé escàs i

com a un camp en el que cal intervenir per tal de millorar les condicions de vida. El

temps ha passat  a ser un àmbit  sobre el que actuar en vistes al  benestar de la

societat. Vivim conflictes en relació al temps i la gestió d'aquest s'ha convertit en

una tasca molt important en el govern de les societats. El que fins avui en dia havia

estat un problema en una esfera d'àmbit privat, ha esdevingut un problema a nivell

col·lectiu on tothom es veu afectat. 

Temps i Gènere: articulador de les desigualtats

Tot  i  així,  quan  ens  referim al  temps  s'ha  de  tenir  en  compte un  factor

fonamental, i és que quan es parla contínuament del temps de treball s'està fent

8



referència  exclusivament  a  aquell  remunerat.  Amb això  que vull  dir?  Doncs  que

totes les tasques que queden fora d'aquesta categoria passen a ser considerades

com a temps de “no-treball”. Treballs de reproducció com el domèstic o la cura i

atenció a familiars s'han inclòs sempre dins del que podem entendre com a “temps

lliure”,  de  manera  que  no han  gaudit  de  cap  tipus  de  reconeixement;  i  en  una

societat com la nostra qui s'ha vist principalment afectat per aquest factor han estat

les dones. Ens trobem així  davant la clàssica dicotomia entre l'esfera privada i  la

pública, on com explica C. Recio, “els homes es dedicaven al món públic, al treball de

mercat i, així, obtenien el reconeixement social i els drets de ciutadania. Les dones

treballaven a les cases realitzant el treball domèstic i familiar, un treball que no es

considerava com a tal i que, per tant, no era una font ni de reconeixement social ni

permetia obtenir drets de ciutadania” (2009: 14).

El  temps  de  treball  ha  estat  considerat  com  a  un  temps  masculí  per

excel·lència, amb major valoració social. Per la seva banda, el treball domèstic no

era  considerat  com  a  treball  perquè  es  concebia  com  a  natural  a  la  condició

femenina, i per tant, una responsabilitat que no requeria de reconeixement. És el

model social que resumia R. Crompton sota la denominació de “male breadwinner

and female housekeeper” (2001).

Aquestes tasques “invisibles” són essencials pel benestar tant de l'individu

com  de  la  col·lectivitat,  i  sobretot  molt  importants  també  en  les  tasques  de

reproducció  social.  Aquestes  requereixen d'una dedicació  i  per  tant  d'un  temps,

d'una rutina que es prolonga al llarg de la vida i que és oscil·lant ja que no implica

sempre el mateix volum de càrrega (tenir o no nens petits, per exemple). S'havia

demostrat que en el temps era on prenien forma les desigualtats entre homes i

dones, i en aquest sentit, els grups feministes varen considerar que un dels seus

àmbits de lluita de cara a poder assolir la igualtat entre gèneres s'havia de centrar

en les desigualtats generades a partir de l'estructuració dels temps.

Gran part d'aquesta desigualtat s'articulava a partir de que a la incorporació

al  mercat  laboral  de  les dones no la  va  acompanyar  ni  el  reconeixement  de les

tasques domèstiques com a treball  ni  una redistribució d'aquestes tasques.  Com

apunta T. Torns (2005), s'ha d'anar alerta a l'hora de parlar d'aquesta incorporació.
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En quin sentit? No s'ha de parlar d'incorporació al treball sinó a un lloc de treball

remunerat  (ocupació).  En  aquest  sentit,  aquí  considero  de  gran  importància

destacar la figura de L. Balbo, qui va posar el punt d'atenció sobre un concepte que

ella va denominar com a “doppia presenza” (1978 i 1994), una doble presència, una

doble jornada laboral que realitzaven moltes dones1. El que pretenia amb aquest

concepte era mostrar com en realitat,  amb la incorporació al món laboral de les

dones sense el reconeixement ni repartiment de les tasques domèstiques, estaven

duent  a  terme  una  jornada  laboral  on  s'havien  de  sumar  les  hores  de  treball

productiu  i  remunerat  més  les  hores  de  treball  reproductiu  domèstic.  Aquest

concepte, o si més no una formulació similar d'aquest, va servir per donar el tret de

sortida des de l'Instituto de la Mujer a les XIII Jornades Internacionals dels Bancs del

Temps per la Integració Comunitària, celebrada a Barcelona l'octubre de 2013, amb

l'objectiu de “repensar el temps” i posar sobre la taula les polítiques del temps.

Una primera mirada a les Polítiques del Temps

Com explica I. Quintana (2005), cada cop més s'està abordant la planificació

territorial  des d'un punt de vista temporal.  La mundialització de l'economia i  els

processos de globalització han anat  imposant a mesura que s'anaven implantant

una nova lògica de mercat que suposa, en definitiva, una major acceleració dels

procediments de producció i de consum. Augmentar velocitat i quantitat de manera

eficient han estat dos objectius fonamentals dels nous models de mercat que han

tingut el seu impacte sobre el mercat de treball, i també en conseqüència, com he

anat dient, sobre les estructures familiars i l'organització de la vida. 

A la vegada, i com a conseqüència de tot això, les noves estructures familiars

que  es  produeixen  en  l'actualitat  provoquen  una  reorganització  obligada  de  la

quotidianitat. Un simple fet com aquest suposa que el que s'havia previst com a un

curt període de temps de descans després d'una vida laboral s'acabi allargant. Les

conseqüències les començam a viure des de fa uns pocs anys i avui en dia és un

tema de debat recurrent en qualssevol indret: el sistema de pensions, tal i com està

establert, està en perill; no només cada vegada hi ha més gent gran i suposen un

1 Fa referència a “la vida quotidiana de les dones de classe mitja urbana” (T. Torns, 2005)
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major percentatge en relació a la resta de població, sinó també cada vegada hi ha

més gent que viu més anys entre el moment de la seva jubilació i la mort. 

Com hem anat apuntant, les males condicions del temps del treball, ja sigui

la  seva  flexibilització,  inestabilitat  o  precarietat,  actuen  com  a  agents

individualitzadors  i  atomitzadors  de  la  societat.  Les  relacions  socials  estan  molt

lligades  al  temps  de no-treball,  i  condicions  d'aquest  tipus  poden  provocar  que

siguin més inestables també a nivell familiar. S'ha de tenir en compte que el context

en el que vivim no només fracciona individus, sinó també dissol les fronteres entre

els diferents temps de vida que en algun moment havien estat ben fermes i fixes: les

etapes del temps de formació (educativa),  el temps de treball (vida laboral entre

educació i jubilació) i el temps de descans, es reformulen. L'etapa formativa s'allarga

per  la  mancança de llocs  de feina,  o inclús  molts  retornen a  aquesta  etapa per

necessitat o voluntat pròpia; el temps de descans no es centra només en la jubilació:

la figura de l'aturat de llarga durada i els grans nombres de desocupació del mercat

laboral comencen a ser un important segment d'individus.

En definitiva, com hem pogut veure sobretot en les societats urbanes, en les

últimes dècades han anat succeint tota una sèrie de transformacions que impacten

de manera directa en la configuració dels temps i l'organització de la quotidianitat.

El temps esdevé un nou objecte d'acció i intervenció política i ha estat al voltant de

les  dècades  dels  anys  70  i  80  quan  les  polítiques  urbanes  des  d'un  àmbit

d'intervenció temporal han entrat a les agendes dels governs europeus. Una bona

planificació de les ciutats i nuclis urbans requereix el plantejament d'una política

centrada en la intervenció sobre els usos del temps: l'espai urbà és en definitiva

l'espai  on  es  desenvolupa  la  vida  quotidiana  (Quintana,  2005:  35-36).  Així  per

exemple, en els últims anys s'han desenvolupat tant a Catalunya com al conjunt de

l'Estat diferents intervencions polítiques centrades en la gestió dels temps:

Durant  els  governs  socialistes  de  José  Luis  Rodríguez  Zapatero  a  l'Estat

espanyol (2005) i de Pasqual Maragall a Catalunya (2006) es varen aprovar dos grans

plans de conciliació dels temps per als treballadors de les administracions públiques:

el “Plan CONCILIA para trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública”2 i

2 Ministerio  de Hacienda y Administraciones Públicas (2005)  Plan integral  para la  conciliación de la  vida
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la “Llei de mesures de Conciliació personal, familiar i laboral del personal al servei

de les Administracions Públiques de Catalunya”3. Els objectius d'ambdues lleis, en

resum, eren els de reduir i fixar limitacions en les jornades laborals dels treballadors

públics; reconèixer la possibilitat d'excedències de cara a la cura de fills o familiars a

càrrec;  especificar  les  condicions  per  a  obtenir  permisos  per  matrimoni,  per

maternitat i paternitat (tant per naixement, acollida o adopció) i per atendre altres

tasques o necessitats; normativitzar les reduccions de jornada i també reconèixer

els  drets  d'absència  justificada,  drets  a  flexibilitat  horària  i  drets  d'excedències

il·limitades per a víctimes de la violència de gènere.

Però si ens aturem a observar-ho i pensar-hi, són realment eficients i útils

aquestes polítiques? Arriben a complir el seu objectiu? Sota el meu punt de vista, la

resposta és senzilla: no. Anem a veure per què.

Les deficiències de l'Estat i les Polítiques de Benestar

És molt important remarcar que les polítiques de conciliació dels temps de

vida només regulen els temps excepcionals de la quotidianitat. Què vull  dir amb

això?  Doncs  que  aquestes  s'orienten  gairebé  exclusivament  cap  a  moments

puntuals, com pugui ser una maternitat o paternitat, i en molta menys mesura cap a

donar  solució  als  problemes  habituals.  Més  enllà  d'estar  dirigides  només  a

treballadors  de l'Administració  Pública,  el  que  T.  Torns  mostra  és  que  fins  i  tot

sembla, per com estan plantejades aquestes polítiques, que només hagin d'afectar a

les dones (2005: 10), arribant fins i tot a reproduir les causes de la necessitat de

l'aparició  d'aquestes  polítiques.  A  més,  explica  T.  Torns,  intenten  resoldre  els

problemes de disponibilitat laboral com si es tractessin d'una qüestió individual i

puntual. I en definitiva i per sobre de tot, no qüestionen la centralitat del temps de

treball  remunerat  a  l'hora  d'organitzar  socialment  la  vida quotidiana,  desplaçant

paradoxalment aquesta qüestió de l'eix fonamental de les polítiques de benestar

personal y laboral en la Administración (“Plan Concilia”): Memoria: Conciliación Vida Laboral y Personal. - i -
Plan  integral  para  la  conciliación  de  la  vida  personal  y  laboral  en  la  Administración  (“Plan  Concilia”):
Comparación medidas anteriores y actuales.

3 Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya (2006) Llei 8/2006,
de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les
administracions públiques de Catalunya.
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que pretén regular4. Les polítiques del temps o de conciliació, diu T. Torns, han de

ser promotores del benestar quotidià, i per tant, a diferència del que s'està fent,

“s'han d'arbitrar jornades laborals que tenguin com a horitzó el temps de vida i no

els salaris” (2005: 11). 

3. ELS BANCS DEL TEMPS

Les iniciatives micro-socials i una crítica al concepte d'“alternativa”

Si bé en un primer moment la meva intenció era la de tractar els Bancs del

Temps  com  a  entitats  econòmiques  que  plantejaven  una  discussió  al  sistema

establert, el que més va cridar el meu interès i ha condicionat la meva recerca ha

estat el paper fonamental que juguen les institucions governamentals en l'existència

d'aquests Bancs. I és que els Bancs del Temps, almenys en la majoria dels projectes

establerts,  sorgeixen  com  a  iniciatives  impulsades  des  dels  ajuntaments  de  les

ciutats i amb suport de finançament públic des de les àrees destinades al Benestar i

a la regulació de les ciutats. 

Des del meu punt de vista, doncs, és difícil parlar d'alternativa econòmica

quan aquesta  està  sota  l'àmbit  dels  governs i  per tant  sota  l'ombra del  sistema

capitalista. El que és evident, com es pot veure en altres casos, és que les polítiques

actuals amb dificultats per finançar programes socials intenten, com explica G. Sanz

(2002), fomentar relacions socials de reciprocitat sota el nom de solidaritat arribant

així a donar una cobertura que de manera directa no podrien assumir. És a dir, les

institucions,  a  través  d'aquests  programes  de  suport  a  petites  iniciatives

comunitàries estan col·laborant a perpetuar unes condicions de l'Estat del Benestar

que ell no pot ni assolir ni garantir. Una mostra d'això? Des del govern central de

l'Estat Espanyol s'ha impulsat recentment a través del canal públic de televisió (TVE)

el programa Entre Todos. Un programa que exposant casos de necessitats particulars

pretén sota  l'etiqueta  de  la  solidaritat  establir  xarxes  de  caritat  i  altruisme que

garanteixin les evidents i desastroses mancances d'un Estat del Benestar, que hauria

de ser l'actor a intervenir per posar-hi remei. 

4 Molt recomanable per aprofundir en aquesta crítica l'article “Las políticas de conciliación: políticas laborales
versus políticas de tiempo”, de V. Borràs, T. Trons i S. Moreno (2007)
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B. Jessop, parla d'aquests mecanismes utilitzats per les institucions com a

pegat per tapar les seves fissures:

“El  neoliberalisme  tendeix  a  promoure  la  "comunitat"  (o  una  pluralitat  de

comunitats auto-organitzades) com un flanqueig, un mecanisme de compensació

de les deficiències dels mecanismes del mercat. Aquesta és una altra àrea en la

qual  les  ciutats  o  regions  urbanes  adquireixen  importància  en  el  projecte

neoliberal, ja que són els principals llocs de la iniciativa ciutadana, així com on

s'acumulen  les  tensions  econòmiques  i  socials  relacionades  amb  els  projectes

neoliberals”. (2002: 454-55)

Aquest  tipus  d'experiències  es  multipliquen  quan  l'Estat  del  Benestar

deambula per hores baixes. No ha estat només el context de crisi global el que ha

donat l'impuls a aquestes iniciatives micro-socials, sinó que en molts casos han estat

els propis governs els que a través de les institucions les han promogut i controlat

des de la distància i sense un intervencionisme excessiu. Més enllà del finançament

bàsic per a poder funcionar, hi destina treballadors socials i figures mediadores que

asseguren que la seva empremta hi estigui present. Així per exemple, d'entre els dos

casos que més he treballat, la gran majoria dels Bancs del Temps de la ciutat de

Barcelona  s'articulen  a  partir  de  l'Àrea  de  Bancs  del  Temps  i  Cohesió  Social  de

l'Associació  Salut  i  Família,  un  organisme  depenent  de  la  Regidoria  de  Família,

Infància,  Usos  del  Temps  i  Discapacitats  de  l'Ajuntament  i  del  seu  programa

municipal Temps i Qualitat de Vida; mentre que la majoria dels Bancs del Temps de

Palma  depenen  de la  tècnica  municipal  de  la  Xarxa  dels  Bancs  del  Temps,  que

s'inclou dins l'Àrea delegada d'Educació, Família, Igualtat i Majors de l'Ajuntament5. 

Però més enllà d'aquesta relativa crítica, associacions com les dels Bancs del

Temps tenen una efectivitat determinant en la reconstrucció del teixit social veïnal i

urbà.  A  partir  de  l'observat,  exposaré  la  meva  explicació  i  l'anàlisi  sobre  el

funcionament d'aquests Bancs com a xarxa social de suport entre uns veïns que, de

la  seva  mà,  tornen  a  teixir  l'entramat  que  el  funcionament  de  les  ciutats  i  el

sotmetiment  de  la  quotidianitat  a  les  estructures  del  capitalisme  ha  anat

5 Per fer-se'n una idea, és el cas del  Banc del Temps del Patronat Obrer i Polígon de Llevant de Palma, un
Banc  del  Temps que,  com m'explicava Bel  Barceló  (tècnica  municipal  de  l'Ajuntament),  neix  en torn al
conegut  com  a  projecte  RIBA  de  l'Ajuntament  de  la  ciutat,  una  línia  de  finançament  dedicada  a  la
Rehabilitació Integral de Barris, i enfocada cap a la població envellida.
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desdibuixant. Quan T. Torns es pregunta “¿para qué un Banco del Tiempo?” (2001b),

ho té clar: 

El Banc del Temps amaga un gran potencial de pedagogia relacional, útil

per  aconseguir  la  revitalització  de  la  participació  ciutadana  i  comunitària.

Quelcom que resulta fonamental per aconseguir l'enriquiment de la qualitat de

vida i  el  benestar  quotidià  a  les  grans ciutats.  [...]  Suposa un bon  instrument

comunitari orientat al reforçament del teixit social. I permet a més promoure una

altra manera de viure la ciutat més propera i  amable amb els  seus habitants,

enfora dels grans projectes. (2001b: 123)

Amb els  Banc del  Temps diu,  com amb altres  polítiques similars,  es té la

sensació d'estar “assistint a un teatre on els permesos canvis d'escenari no faciliten

l'enderroc de l'edifici” (2001b: 125). I és que com hem dit, no podem parlar d'una

alternativa en tot el sentit del terme. Però tampoc per això menysprear la figura

d'aquestes entitats. El cert és que plantegen una alternativa en tant que creen un

sistema  relativament  al  marge  de  la  moneda  oficial  de  la  comunitat.  Més  que

alternativa  però,  jo  parlaria  de  complementarietat,  ja  que  pretendre  trencar  els

lligams  per  complet  amb  l'economia  de  mercat  es  preveu  ben  complicat.  No

considero  estrany  reconèixer  la  incompatibilitat  en  la  convivència  d'ambdós

sistemes en condicions d'igualtat. Mentre predomini l'intercanvi monetari i el diner

sigui l'eix vertebrador de la societat, l'àmbit d'actuació dels Bancs del Temps només

es centrarà en tapar les petites deficiències. Un funcionament equitatiu implicaria

posar  en  escac  el  diner  i  la  manera  d'aconseguir-lo,  així  com  la  seva  condició

privilegiada. En definitiva, una visió utòpica. 

Els Bancs del Temps: una Xarxa Social de suport mutu

Prestant atenció a diversos autors, no sembla clar poder reconèixer un únic

origen dels Bancs del Temps. Alguns, com J. Gisbert ens condueixen a remuntar-nos

als principis dels anys 70 a Japó i dels anys 80 als Estats Units (2010: 59-65). Al 1972

es va crear el  Volunteer Labour Bank d'Osaka com a eina sobretot de suport a les

persones de la tercera edat, un bloc de població cada vegada més nombrós al Japó. I

per la seva banda, als Estats Units, destaca la figura d'E. S. Cahn (2006), qui al llarg

de la  dècada dels  anys  80  va  crear  el  concepte i  la  figura  del  time  dollar,  amb
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l'objectiu d'instaurar-la com a unitat de valor d'intercanvi. Altres, en canvi, com C.

Recio,  E.  Méndez  i  J.  Altés  (2009),  situen  l'origen  dels  Bancs  del  Temps  en  les

propostes  plantejades  pel  Partit  Comunista  italià  als  anys  80  en  relació  a  les

polítiques del temps de les que abans he parlat, naixent doncs com a eina i xarxa de

suport entre dones per tal de possibilitar la conciliació dels diferents temps i poder

incrementar així el seu benestar.

Que  hagi  plantejat  la  meva  investigació  des  de  la  perspectiva  del

funcionament de les xarxes socials parteix d'una relativa paradoxa amb la que em

vaig trobar en els meus primers contactes amb Bancs del Temps: la gran majoria dels

usuaris que acullen aquestes entitats no tenen la necessitat de conciliar els temps

de vida.  M'explico:  de gran majoria  jubilada  o  des-ocupada,  la  xarxa  social  dels

Bancs del Temps no es dirigeix a solucionar els problemes d'aquells que no poden

compaginar els seus temps. Evidentment funciona com a política de Benestar, però

la gran majoria dels seus beneficiaris no són els previstos en la seva creació. Anem a

veure però, el funcionament d'aquestes entitats amb més detall:

Si  com diu  G.  Sanz,  els  sistemes  de producció  domèstic  i  comunitari  són

estratègies tant individuals com grupals orientades a l'aprovisionament de béns i

serveis fora del mercat (2002: 157), la natura d'aquestes activitats productives rau

en el  domini  de  relacions  socials  informals  fonamentades  en  els  llaços  i  vincles

socials i culturals més propers: família, amistat, veïnatge, gènere, ètnia, nacionalitat,

etc. A la manera de les xarxes socials que descriuen D. Massey i K. Espinosa (1992) o

U. Martínez (2004), els Bancs del Temps no només actuen com a potenciadors dels

llaços socials  d'una comunitat,  sinó que a més compleixen una important funció

d'acollida, d'inserció i reinserció social, de creació d'unes xarxes d'ajuda mútua, i de

generació, com explica G. Seyfang, d'uns mecanismes d'auto-ajuda comunitària en

àrees excloses socialment (2004: 63).

A Barcelona, un perfecte exemple d'això, n'és el Banc del Temps del Raval.

L'entitat  que  l'acull  ja  revela  molt  del  paper  que  desenvolupa:  l'Associació

Sociocultural Ibn Batuta (ASCIB), una entitat amb història i pes al barri, enfocada al

fet migratori. Allà vaig conèixer a J., un jove del sud de la Índia que havia estudiat als

Estats Units i portava uns anys a Barcelona, amb un domini a la perfecció del castellà
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i el català. S'oferia com a persona amb qui conversar per practicar anglès o aprendre

urdú, però també s'oferia per ensenyar català i castellà als nouvinguts al barri. El

Banc  del  Temps  del  Raval  s'articula  doncs  com  un  mecanisme  més  de  la  xarxa

d'acollida i suport que configura l'ASCIB, oferint ampliar els llaços establerts en destí

més enllà dels directes.

Un dels usuaris amb qui vaig conversar em deia que el Banc del Temps li

havia  canviat  la  vida.  D'origen  colombià,  havia  arribat  a  Barcelona  gairebé  una

dècada enrere: “he treballat en un laboratori, he tingut companys de tota mena,

però jo sempre he sigut el foraster”; Amb el Banc de pel mig va ensenyar a posar en

marxa pàgines web a les secretaries, a ajudar a altres usuaris amb temes informàtics

i havia participat d'un intercanvi amb un dels Banc del Temps de Galícia per fer un

tros conjunt del Camí de Santiago. “Sóc un més a la colla, ara sí”, deia.

L'objectiu de crear aquestes petites comunitats “sostenibles”, de posar-les en

pràctica i desenvolupar-les, afirma G. Seyfang (2006b: 1) parlant del cas al Regne

Unit, es considera prioritari com explicàvem abans pel govern del país dins del marc

de les seves mesures per “assegurar el futur”, en la direcció de bloquejar l'exclusió

social a la vegada que es construeixen xarxes veïnals. És el mateix G. Seyfang qui

enumera diferents indicadors dels impactes de la inclusió social que experimenten

els  participats  en  associacions  com  aquesta  del  Banc  del  Temps:  la  capacitat  i

l'oportunitat d'obtenir ingressos i reconeixement per realitzar un treball productiu;

la capacitat i l'oportunitat de dotar d'eines d'estalvi per al futur a la vegada que es

poden satisfer les necessitats o obtenir major formació; fer augmentar i créixer les

xarxes socials, i la confiança i la reciprocitat entre els seus membres, així com l'auto-

estima i la confiança en un mateix; i també, ampliar els llaços i salvar les fronteres

entre comunitats i generacions (2006b: 8-9).

És en aquest sentit que es fa referència a l'organització d'aquestes iniciatives

micro-socials com a metodologia ABCD, acrònim de l'anglès Asset-Based Community

Developement  (Desenvolupament  Comunitari  Basat  en  Actius).  Aquest  terme,

utilitzat per M. Simon, fundador dels Bancs del Temps al Regne Unit, durant la seva

ponència  en  l'última  Jornada  Internacional  dels  Bancs  del  Temps  celebrada  a

Barcelona, pretén posar en moviment les habilitats i motivacions dels actors per tal
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de sostenir el procés a través de traçar llaços i potenciar l'organització comunitària.

En aquesta mateixa línia, E. S. Cahn (2006), apel·la com també sol fer M. Simon a

uns principis  filosòfics,  ètics i  emocionals per donar a entendre la  necessitat del

sorgiment d'aquestes entitats.  La veritat és que com ja deia G. Seyfang (2006b),

l'impacte d'aquestes xarxes sobre els que hi participen té més pes del que podria

semblar a simple vista, com he pogut observar. J.P., usuari molt actiu dels Bancs de

la  Barceloneta  i  del  Poblenou,  em  deia,  conversant  en  una  de  les  paradetes

informatives de la Fira d'Entitats i Artesans del Poblenou que: 

“Gràcies al Banc del Temps, jo o altres com jo, potser no ens hem suïcidat.[...]

Què he de fer jo ja amb la meva edat? Fa molt temps que estic aturat i no trobo

feina... El Banc del Temps m'ha fet sentir que encara puc servir, que no soc inútil i

que hi ha altres maneres de tirar això endavant. No treballo però estic tot el dia

ocupat. [...] Tinc una funció, ajudo i m'ajuden. Això a mi m'ha... ha estat un canvi

importantíssim, i això que porto poc més d'un any.”

I és que aquest és un dels principals objectius que es fixa cada entitat, i que

es fixa des de les institucions: la posada en valor de les habilitats de cada un així

com remarcar la utilitat de cada usuari en el conjunt de la xarxa. El principal valor

dels Bancs del Temps i la clau essencial de la seva efectivitat rau en que s'articulen a

partir de la posada en circulació de capitals. El Capital Social que formula i exposa P.

Bourdieu està constituït per “la totalitat dels recursos potencials o actuals associats

a la possessió d'una xarxa duradora de relacions més o menys institucionalitzades de

coneixement i reconeixement mutus” (2001: 148). Els Bancs del Temps són autèntics

nuclis relacionals a través dels quals posar en circulació els capitals individuals, ja

que per P. Bourdieu, les relacions de Capital Social només poden existir sobre la

base de relacions d'intercanvi materials i/o simbòliques, i  sobretot, contribuint al

seu  manteniment  (2001:  149).  És  evident  que  el  volum  de  Capital  Social  d'un

individu dependrà tant de la xarxa de connexions que tingui a l'abast per mobilitzar,

com del volum d'altres capitals que ja posseeixi. En Bancs del Temps com el del barri

barceloní  de Gràcia,  amb més de 400 usuaris,  tant  la  xarxa  de relacions com el

capital en moviment assoleix xifres espectaculars, augmentant el beneficis derivats

de la pertinença al col·lectiu.
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La xarxa dels Bancs del Temps ha ampliant límits, no es queda només dins de

les fronteres del  barri  tot  i  que aquest  sigui  el  principal  objectiu.  El  projecte ha

arribat a assolir unes grans dimensions que tal vegada s'allunyen del que era en un

principi, i ha demostrat ser una eina molt útil en els temps que vivim. De Banc en

Banc podem recollir gran nombre d'experiències personals que són el reflex d'on

pot arribar aquest projecte. J. Altés, coordinadora del projecte dels Bancs del Temps

des de l'Associació Salut i Família em deia: 

“Comencem a tenir molts intercanvis que tenen a veure amb aquests

temes: “escolta jo ara me n'aniré a estudiar a Roma, i sé que hi han Banc del

Temps... jo quan arribi allà em trobo amb una xarxa que em donarà suport? puc

conèixer algú del Banc del Temps d'allà que em dirà quin és el millor tiquet de

transport que puc comprar per a que em surti a compte, quins són els barris més

ben  comunicats,  quins  són  els  monuments  que  no  em  puc  perdre,

m'acompanyarà a conèixer les entitats del barri...? entraré a formar part de la

societat autòctona immediatament parlés amb el Banc del Temps?”. I “bueno”,

això ho he viscut en primera persona... a Portugal ho vaig veure: el meu gendre

se'n va anar a fer un postgrau a Lisboa, i només vaig haver d'escriure: “escolta

que vendrà el  meu gendre!”...  i  els primers dies inclús el  varen allotjar a casa

d'uns del Banc del Temps mentre es buscava un lloc per viure, mentre veia quins

barris eren més econòmics, o més ben situats per temes de transport o el que

sigui...” 

O altres  casos,  com l'explicat  per  B.  Barceló,  coordinadora  del  Programa

d'Immigració  de l'Ajuntament  de Palma,  a  més de tècnica  Municipal  que presta

suport a la xarxa de Bancs de la ciutat:

“Mira,  fa  poc varem tenir una anècdota molt bona que me va sorprendre: va

venir a nosaltres un home valencià que havia aprovat unes oposicions i havia tret

plaça aquí.  Va  contactar  amb  nosaltres  per  saber  si  hi  hauria  algú disposat  a

deixar-li  una  habitació  per  a  que  hi  pogués  passar  els  primers  dies  mentre

s'instal·lava, i vaja si va venir!”

4. CONCLUSIONS

La funció principal i més destacable dels Bancs del Temps és doncs no només

la d'establir l'entramat de petites xarxes socials, sinó també el de fer-les efectives a
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través  de  la  posada  en  circulació  dels  capitals  propis  de  cada  usuari,  fent-los

extensibles  a  l'abast  de  la  resta.  En  aquest  sentit  és  essencial  introduir  el  que

incorpora el concepte de Capital Social de P. Bourdieu, que com explica G. Sanz, és la

idea  de  la  importància  de  les  relacions  socials  no-econòmiques,  en  el  sentit  de

xarxes de relacions socials informals en la dinàmica del desenvolupament econòmic

local (2002: 153-154). És a dir, el concepte de Capital Social que aquí articulem i fent

al·lusió al concepte d'incrustació de tot allò econòmic en allò social de K. Polanyi,

suposa el sorgiment d'una moralitat en l'economia que, tant des de la ciutadania

com des de les institucions públiques, es somatitza en iniciatives associatives com

en aquest cas els Bancs del Temps.

Aquesta iniciativa, amb les seves adaptacions pertinents, està essent acollida

en  les  més  profundes  arrels  d'altres  entitats:  Associacions  de  Mares  i  Pares

d'Alumnes,  professionals  de  l'educació,  universitats,  empreses  i  associacions  de

treballadors, entre altres ja estan començant a posar-ho en pràctica. Les iniciatives

més recents? El Banc del Temps Escolar, un projecte per portar el model a les aules

per afavorir les relacions entre alumnes d'una mateixa classe (M. Pujol i X. Cacho,

2012); El Banc del Temps de la Universitat de Barcelona; i la Capsa de Valors, el Banc

del  Temps  dels  treballadors  dels  Ferrocarrils  de  la  Generalitat  de  Catalunya,

presentat el passat 20 de març de 2014 i impulsat pels propis treballadors per tal de

donar un suport addicional  als  treballadors,  ex-treballadors i  a les seves famílies

davant l'empitjorament de les condicions laborals, per tal, com m'explicava un dels

seus promotors, de “cobrir deficiències i sumar prestacions en forma de xarxa de

suport”. 

El que és cert, i d'aquí les meves crítiques, és que les institucions públiques

han volgut  gaudir  d'un  pes  excessiu  en  el  control  d'aquestes  iniciatives.  Com se

m'han  queixat  molts  usuaris  i  molta  gent  interessada  en  encetar-ne  de  nous,

l'Ajuntament  de  Barcelona  a  través  de  l'Associació  Salut  i  Família  ha  arribat  a

demanar pagaments en forma d'alta per a la creació de nous Bancs i la formació

dels seus gestors. Això evidentment entra més que en contradicció directa amb el

model, i ja s'està impulsant en paral·lel l'Associació pel Desenvolupament dels Bancs

del Temps com a entitat de suport comunitària entre usuaris de diferents Bancs al
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marge de les regidories dels ajuntaments.

La  realitat  d'aquestes  entitats  ha  mostrat  com la  seva aplicació  no s'està

desenvolupant de la mateixa manera entre els diferents Bancs ni entre els diferents

usuaris.  Tots  coincideixen  a  afirmar  que  la  gran  trava  la  troben  a  l'hora  de  fer

efectives  aquestes  xarxes  d'intercanvi  i  sobretot  a  l'hora  de  mantenir  una

reciprocitat  més  o  menys  equilibrada  en  termes  de  quantitat  d'intercanvis  tant

sol·licitats com concedits. Tot i que es pugui arribar a assolir l'objectiu de dinamitzar

aquestes xarxes, no considero que els Bancs del Temps puguin funcionar realment

com una alternativa en el sentit que s'està plantejant habitualment, però si com una

solució  a  les  mancances  i  deficiències  en  forma  de  Serveis  Socials  d'iniciativa

comunitària. 

Espero haver pogut plasmar  un esperit  crític  i  una àmplia  visió detallada

sobre  problemàtiques  actuals  en  matèria  de  temps  i  ciutat,  i  les  solucions

impulsades des d'iniciatives micro-socials com són els Bancs del Temps, aproximant-

les  als  lectors.  Crec  que  és  honest  preveure  un  creixement  exponencial  en  els

pròxims temps a partir d'on serà possible seguir l'evolució i l'efectivitat de la seva

posada en funcionament, i sobretot els seus horitzons d'actuació reals.
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