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MANRESA SOCIETAT

btenir formació a can-
vi de temps. Així de
senzilla és la transac-
ció 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 im-
partit per Nuri Morral si n0 ha-
gués 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-

zano i Temes ressaltaven què ha re-
presentat per a ells poder pagar el
30% de la matrícula per mitjà de
l’Ecoxarxa. Lozano, que és de Sa-
lelles i té 35 anys, forma part de l’E-
coxarxa del Bages fa dos anys.
Afirma que «no hauria pogut fer el
curs. Ja fa temps que funciono
amb hores i amb intercanvis di-
rectes». 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 «for-
mar-ne part és una aposta políti-
ca 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 ofe-
reixen pasta fresca i altres pro-
ductes de menjar amb què, per
exemple, paguen part del lloguer.

D’energies renovables; per fer
un hort ecològic, pa, formatge...

Són alguns dels cursos de L’Era.
Ahir, dues de les responsables,
Neus Vinyals i Xènia Torras, res-
saltaven la novetat d’oferir a qui es-
tigui 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 ac-
tual, no siguin cap entrebanc.  

La peculiaritat del tracte és que,

com que és una xarxa, L’Era pot
triar cobrar la part de matrícula en-
tre tot el que ofereixen els prop de
300 membres del banc de temps:
assessorament informàtic, for-
matges 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. 
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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 


David Temes i Victòria Lozano a la classe del curset de conserves, ahir

G. C.

Crònica

GEMMA CAMPS | MANRESA

Sota el títol «Canvis al teu abast»,
Esther Vivas,  activista i investiga-
dora en moviments socials i polí-
tiques agrícoles, oferirà, demà, a
2/4 de 8 del vespre, a la sala d’ac-
tes de la FUB una xerrada en què
analitzarà els elements que ca-
racteritzen el model de consum ac-
tual; què s’amaga darrere del com-
prar, comprar i comprar i com es
promou el consum compulsiu
amb la creació artificial de ne-
cessitats i l’obsolescència progra-
mada. També farà esment a alter-
natives per portar a terme un con-
sum crític i responsable. L’acte
clourà la 19a Manresa Solidària. 

D’altra banda, dilluns vinent es
tancaran les inscripcions per al ta-
ller de teatre social organitzat per
l’Ajuntament. S’impartirà els di-
mecres 6, 13, 20 i 27 de novembre
a la Casa Flors Sirera, de 17 a 21 h.
Costa 16 euros i és gratuït per als
menors de 16 anys i persones a l’a-
tur. Inscripcions a casaflorsire-
ra@altecom.cat i al 93 972 44 96. 
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L’activista Esther
Vivas exposarà
alternatives al
model actual de
consum, demà
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•  Gran stock de recanvis 
d'automoció

• Servei de grua
•  Recollida de tot tipus 

de vehicles
• Desballestament 

autoritzat per la DGT. 
Tramitació de baixa 
IMMEDIATA

•  Repartiment gratuït 
de material per a 
professionals

Gremi de
Recuperació
de Catalunya

Construcció i reforma
d'habitatges, xalets

i naus industrials

Lloguer i muntatge
de bastides

C/ Creu Guixera, 37-39 baixos
08243 Manresa
Tel. 93 874 78 83 - Mòbil 659 59 28 80
cmarmik@gmail.com
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