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Una moneda anomenada temps
 L’associació L’Era ha estrenat aquest curs una iniciativa que permet pagar el 30% de la

matrícula de la seva oferta formativa per mitjà del banc de temps de l’Ecoxarxa del Bages
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btenir formació a canvi de temps. Així de
senzilla és la transacció que ha estrenat
aquest curs l’associació L’Era, un
espai nascut de l’Escola Agrària de
Manresa per promoure i difondre
l’agricultura ecològica. Formació
en forma dels cursos que ofereix,
i temps a través de l’Ecoxarxa del
Bages, un banc de temps amb
tres anys de vida que a dia d’avui
ja té prop de 300 integrants.
Victòria Lozano i David Temes
no haurien pogut fer el curs de
conserves organitzat per L’Era i impartit per Nuri Morral si n0 hagués estat per la col·laboració de
l’associació amb l’Ecoxarxa del
Bages. Ahir al matí participaven en
una classe a l’ediﬁci de FUB, on té
la seu L’Era. Enmig de les aromes
que desprenien el que preparaven
la dotzena d’alumnes que aprenien
tècniques per fer conserves, Lo-
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zano i Temes ressaltaven què ha representat per a ells poder pagar el
30% de la matrícula per mitjà de
l’Ecoxarxa. Lozano, que és de Salelles i té 35 anys, forma part de l’Ecoxarxa del Bages fa dos anys.
Aﬁrma que «no hauria pogut fer el
curs. Ja fa temps que funciono
amb hores i amb intercanvis directes». A través de l’Ecoxarxa fa
sessions de kinesiologia, cangurs,
classes de repàs... «Abans ja ho feia
però el que ha fet l’Ecoxarxa és que
sigui molt més fàcil». Temes, de 38
anys, oriünd de Madrid i resident
al Bages, fa un parell d’anys que és
a l’Ecoxarxa. La seva parella i una
altra noia també fan el curs gràcies
a l’Ecoxarxa. Ell comenta que «formar-ne part és una aposta política de no voler treballar amb euros
i fer-ho amb una moneda social
[l’hora] que nosaltres controlem i
gestionem com ens agrada». A
banda de temps, ells també ofereixen pasta fresca i altres productes de menjar amb què, per
exemple, paguen part del lloguer.
D’energies renovables; per fer
un hort ecològic, pa, formatge...
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David Temes i Victòria Lozano a la classe del curset de conserves, ahir

Són alguns dels cursos de L’Era.
Ahir, dues de les responsables,
Neus Vinyals i Xènia Torras, ressaltaven la novetat d’oferir a qui estigui a l’Ecoxarxa pagar el 30% de
la matrícula amb aquest banc de
temps, de manera que els diners,
sobretot en el context de crisi actual, no siguin cap entrebanc.
La peculiaritat del tracte és que,

com que és una xarxa, L’Era pot
triar cobrar la part de matrícula entre tot el que ofereixen els prop de
300 membres del banc de temps:
assessorament informàtic, formatges per a un dinar popular. Al
mateix temps, i a canvi, el servei
d’aquell alumne corresponent a la
matrícula el podrà aproﬁtar algú de
la xarxa a qui realment faci falta.

