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Resum.
El Comissionat de Participació, Ocupació i Emprenedoria Social, va iniciar la posada en
marxa del Banc de Temps de la Universitat de Barcelona al març de l’any 2013. Una
iniciativa que pretén promoure la participació de tota la comunitat universitària en un
projecte solidari d’intercanvi de serveis, que contribueixi a incrementar l’apoderament
dels participants i el sentiment de pertinença a la Universitat.
En aquesta comunicació volem presentar, tant el desenvolupament del procés de
construcció d’aquesta iniciativa pionera en l’àmbit universitari català, com els principals
reptes trobats per al seu desenvolupament i les principals característiques dels serveis
oferts i participants membres.
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1. INTRODUCCIÓ
A finals de l’any 2011 es varen celebrar les darreres eleccions a Rector de la
Universitat de Barcelona. De l’equip rectoral escollit sortí el Comissionat per a la
Participació, l’Ocupabilitat i l’Emprenedoria Social (POES). Una de les noves
responsabilitats d’aquest comissionat esdevingué la promoció de la participació dins de la
Universitat.
Entenem, des del Comissionat POES, el concepte de participació des d’una visió
molt àmplia, tant en referència als possibles actors implicats en la mateixa (Carmona, M.
i Rebollo, O. (2009)), alumnes, personal docent i investigador (PDI) i personal
d’administració i serveis (PAS), ampliat en el cas de la proposta que presentem en
aquesta comunicació a personal del Grup UB i ex alumnes que són membres d’ALUMNIUB; com en referència als àmbits on desenvolupar-la, participació en la presa de
decisions, en la innovació en la gestió i en la construcció de comunitat (Kagan, C.,
Burton, M., Duckett, P., Lawthom, R. and Siddiquee, A. (2011)) i sentiment de comunitat
(McMillan, W.D., & Chavis, M.D. (1986), McMillan, W.D. (1996)). En aquest darrer àmbit
és on ubiquem l’experiència que presentem en aquest comunicació.
Així doncs, amb la voluntat d’afavorir la participació de la comunitat universitària,
construir xarxa dintre de la universitat (IGOP (2009), Mendez, E. (2013)), donar resposta
a les necessitats que tingués la comunitat universitària (Prezza, M., Amici, M., Roberti,
T., & Tedeschi, G. (2001), Prezza, M., & Pacilli, M.G. (2007)) i contribuir a la construcció
d’un major sentiment de comunitat (Hughey, J., Speer, P.W., & Peterson, N.A. (1999),
Puddifoot (2003), Vieno, A., Santinello, M., Pastore, M., & Perkins, D. D. (2007)) a la
Universitat de Barcelona, s’inicia al març de 2013 el procés de construcció del Banc de
Temps de la Universitat de Barcelona (BdT-UB). Una iniciativa pionera dins de l’àmbit
universitari català.
En aquesta comunicació volem compartir el principals aprenentatges i reptes
desenvolupats en el gairebé un any que portem de desenvolupament d’aquest projecte.
Hem organitzat la nostra presentació en 4 apartats: punt de partida i principis i valors del
Banc de Temps de la UB, perquè del Banc de Temps de la UB, fases del procés de
construcció del Banc de Temps de la UB, estat actual, principals reptes i aprenentatges
de l’experiència.

2. PUNT DE PARTIDA: PRINCIPS I VALORS DEL BANC DE TEMPS DE LA UB
El nostre punt de partida ha estat definir què és un Banc de Temps i què és el
banc de temps de la UB, a qui s’adreça i com funciona. I quins són els valors i les
oportunitats que han de guiar-lo. I quins són els col·laboradors interns i externs que
formen part de la construcció del banc de Temps de la UB.
2.1 Què és?
Un Banc de Temps és una xarxa de persones que s’ajuden mútuament oferint i
rebent serveis, sabers o activitats entre sí, on l’únic valor d’intercanvi és el temps. Tot el
que s’ofereix i tot el que es rep es mesura en hores. Per tant no hi ha cap servei que
valgui més que un altre, i la feina de tothom val el mateix: el temps invertit i la

solidaritat en benefici mutu (Kretzmann and McKnight (1993), Torns, T. (2001) Cahn, E.
(2011), Simon, M. (2013)).
El BdT-UB és una iniciativa que pretén afavorir la participació de tota la comunitat
universitària per construir un espai que estimuli la creació i l’enfortiment dels vincles
entre els membres de la UB. Un espai destinat a fomentar relacions socials dins de la
universitat que permetin als seus membres cobrir algunes de les seves necessitats sense
diners. En resum, un espai més per impulsar la co-construcció d’una comunitat
universitària més cohesionada (Musitu, G. (2003), Sánchez–Vidal, A. (2007)).
2.2 A qui s'adreça?
A tota la comunitat universitària. Hi poden participar membres del PAS, PDI i Grup
UB. Estudiants que estiguin inscrits en qualsevol activitat formativa a la UB. I també tots
els membres d’Alumni.

2.3 Com funciona?
El BdT-UB es un servei gratuït i gestionat on-line a través de la plataforma de Codi
Obert Cyclos, un robust sistema de gestió electrònica que permet als membres del BdTUB veure els serveis que s’ofereixen, contactar amb altres membres, publicar ofertes i
demandes i dur un registre rigorós de totes les activitats d’intercanvi.

2.4 Valors i oportunitats
Suport mutu
El BdT-UB pot ser una eina per que entre tots i totes construïm una xarxa de
relacions que permetin ajudar-nos directament entre nosaltres, sense jerarquia, sense
relacions comercials, ni professionals, de persona a persona.
Equitat
La unitat d’intercanvi dins el BdT-UB és la hora, per tant, tots els sabers i serveis
oferts valen el mateix, el temps que s’inverteix en l’intercanvi.
Reciprocitat
La lògica de funcionament del BdT-UB ens ajuda a aprendre a donar i rebre.
Tothom entra amb un saldo de 0 hores. Cada servei rebut resta hores al compte, i cada
servei ofert en suma. Segons la nostra normativa, el saldo de temps mai pot superar 20
hores positives o negatives. Per tant, no és possible només oferir o només demandar, per
tal de mantenir el saldo en el nivell ideal, que seria 0 hores, els membres han de
compensar el que reben donant quelcom a canvi.
Confiança
El darrer esglaó en el funcionament del BdT-UB són els llaços de confiança que
s’estableixen entre els participants. Al realitzar qualsevol intercanvi les dues parts
adquireixen un compromís en vers l’altra. L’un confia en que allò que rebrà és de la
qualitat que s’espera, i l’altre confia en que el primer li abonarà les hores intercanviades i
valorarà el servei amb mesura.

Aprenentatge
Les relacions que s’estableixin dins el BdT-UB representen una oportunitat
d’aprendre a compartir, a confiar, i evidentment aprendre nous sabers i habilitats entre
membres molt diferents de la comunitat UB al marge de la seva edat o tipus de vincle
amb la universitat.

2.5

Col·laboradors Interns i Externs

Com totes les accions desenvolupades des del Comissionat POES i encara amb
més sentit amb el projecte de Banc de Temps, han estat diversos els col·laboradors
implicats en el disseny i posada en marxa del projecte.
A continuació presentem una taula amb el llistat de col·laboradors interns de la UB en
el projecte de Banc de Temps:

Vicerrectorats

Subseccions

Gabinet del Rectorat
Vicerrectorat d’Estudiants i Política Lingüística

Serveis Lingüístics

Vicerrectorat d’Administració i Organització
Vicerrectorat de Professorat

Vicerrectorat del Grup UB, TIC i Serveis
Comuns

Àrea de Tecnologies de la Informació i la
Comunicació
Àrea de Imatge Corporativa i Màrqueting
Alumni UB

Vicerrectorat de comunicació i projecció
Secretaria General

Àrea d’Entorns Web
Àrea de Comunicació
Serveis Jurídics

Taula 1. Col·laboradors interns del projecte de Banc de Temps UB

A continuació presentem un llista dels col·laboradors externs implicats en el projecte
de Banc de Temps UB:


Ajuntament de Barcelona.



Fundació Salut i Família.



Xarxa d’intercanvi de coneixements de Nou Barris.



Banco del Tiempo de Segovia.



Banco del Tiempo de la Universidad de Murcia.



Tantaka: Banco del Tiempo de la Universidad de Navarra.



Banco del Tiempo de la Universidad de Extremadura

3. RAONS DEL BANC DEL TEMPS DE LA UB.
Són diversos els motius que ens impulsen a desenvolupar el projecte de Banc de
Temps a dins de la Universitat de Barcelona. Volem compartir perquè creiem que és
important desenvolupar iniciatives com aquesta:


Implicació en una activitat universitària més enllà d’allò “acadèmic”: és a dir,
entendre que la vida universitària va més enllà de les aules, els plans de estudis,
els exàmens, etc.



Vinculació de membres de la UB entre ells, per via de la construcció d’una xarxa
aprenentatge i ajuda mutus (Perkins, D.D., & Long, D.A. (2002), Prilleltensky, I, &
Geoffrey, N. (2010)): és a dir, construir espais de relació entre els membres de la
universitat, espais de relació a partir dels intercanvis i espais de relació col·lectiva
construïts per la secretaria de Banc de Temps.



Aprendre a “donar i a rebre”: és a dir, no es tracta d’una experiència de
voluntariat on els participants només donen o una experiència de caire
asistencialista on els participants només reben. Es tracta d’aprendre a donar i
rebre, es tracta de donar i rebre, d’intercanviar en definitiva (Mannarini, T.,
Rochira, A., & Talò, C. (2012)).



Aprendre a participar: és a dir, tot i no ser un espai de decisió política, es tracta
d’una iniciativa que pretén afavorir la participació dins de la universitat, aprenent
a organitzar una iniciativa coactiva, apoderant als participats de la mateixa
(Rappaport, J. (1984), Zimmerman, M. (2000)).



Construcció de Comunitat UB, enfortir el sentiment de pertinença a la Universitat:
és a dir, volem aprofundir en el sentiment de pertinença a la Universitat de
Barcelona mitjançant la participació en el Banc de Temps.

Al llarg del desenvolupament de l’experiència són diverses les oportunitats que
esperem desenvolupar des del projecte de Banc de Temps:
-

Curt Termini: implicació dels usuaris en una activitat universitària participativa i
d’ajuda mútua. Vinculació de membres de la UB entre si per millora qualitat vida i
aprenentatge mutus.

-

Mig Termini: fomentar la identitat i percepció de pertinença a la comunitat UB
com a riquesa col·lectiva.

-

Llarg Termini: Participació inclusiva dels membres de la universitat en la coconstrucció i enfortiment de la comunitat UB.

4. FASES DEL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ DEL BANC DE TEMPS DE LA UB
Des de l’inici del procés de construcció del Banc de Temps de la UB, hem
desenvolupat dues Fases:



Primera Fase (Març – Setembre 2013): l’objectiu fonamental d’aquest etapa
ha estat la construcció d’aliances al voltant del projecte i l’adaptació de l’eina de
gestió del Banc de Temps UB. Les accions desenvolupades en aquesta Fase han
estat:
o Donar a conèixer la iniciativa i recollir opinions, experiències i
suggeriments. (Equips deganals, caps de estudis, PAS, estudiants, experts en
BdT dins i fora de la Universitat)
o Treballar en l’Eina de gestió online amb Serveis Informàtics (traducció,
test)
o I Jornada de presentació (juny).



Segona Fase (Octubre 2013 – Juny 2014): en la que ens trobem actualment i
que té per objectiu la posada en marxa del Banc de temps i la seva consolidació
o Posada en marxa del BdT de la UB a partir 15 d’octubre 2013.
o Tallers i dinamització del BdT de la UB per campus (21-22-23 d’octubre
2013). Facultats de Dret, Física, Pedagogia i Geografia i Historia.
o Sortida relacional dels participants del Banc de Temps (Abril 2014).
o Sessió de dinamització en un campus de la UB (maig 2014).
o Entrevistes a participants en l’experiència per avaluar la mateixa (marçabril-maig).
o II Jornada del Banc de Temps de la UB, amb l’objectiu d’avaluar el
desenvolupament del primer any de funcionament del projecte (juny 2014),
presentació i discussió dels resultats de les entrevistes desenvolupades.

5. ESTAT
ACTUAL,
L’EXPERIÈNCIA

PRINCIPALS

REPTES

I

APRENENTATGES

DE

Volem aportar algunes dades del estat actual del projecte i algunes preguntes per
al debat, sobre qüestions que hem hagut de treballar al llarg d’aquest any:


Actualment ja som més de 150 persones inscrites amb el Banc de Temps de la
UB, majoritàriament estudiants, clar que són el col·lectiu més nombrós de la
universitat. El segon col·lectiu és el PAS, tot i que són el col·lectiu menys nombrós
a la universitat. El tercer col·lectiu són el PDI. Una primera pregunta per al debat,
a la que vàrem haver de donar resposta aquest any ha estat, pot ser un únic
Banc de Temps per a tots el col·lectius que formen la universitat o diversos bancs
de temps, un per treballadors i un per estudiants?



Actualment hi ha 25 propostes de servei, 22 ofertes i 3 demandes. Tot i que
durant el procés d’explicació del projecte i de recollida d’idees vàrem poder recollir
moltes més demandes que ofertes, des de la posada en marxa del projecte han
estat moltes més les ofertes proposades que les demandes. És més fàcil donar
que rebre? Ens és més fàcil donar que rebre?



Actualment s’han produït 5 intercanvis. Què fer per passar d’oferir serveis a
utilitzar-los? Perquè hi ha participants que estats donats d’alta però que no
ofereixen ni demanen serveis?

La valoració dels tres mesos de desenvolupament de projecte de Banc de Temps
de la UB és diversa. D’una banda creiem que hem estat capaços de superar la
primera dificultat que representa la construcció d’un Banc de Temps, tenir una massa
crítica de participants suficient per poder funcionar. Creiem que els 150 inscrits
representen una massa crítica per poder desenvolupar el projecte. Estem, però,
tractant de superar la segona dificultat, la posada en marxa i dinamització dels
intercanvis entre els participants, el fet de portar només 5 intercanvis, ens du a
reflexionar en la necessitat de continuar aprofundint en accions de dinamització que
permetin continuar afavorint el coneixement mutu entre el participants de la
comunitat del Banc de Temps de la UB, per continuar desenvolupant en aquest
projecte d’intercanvi, inclusió i solidaritat en la Comunitat universitària.
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