ACLARIMENTS SOBRE LA NORMATIVA DEL Banc de Temps
L’activitat principal del BdT, l’intercanvi de serveis i coneixements, es basa en el marc d’una
relació de mútua confiança: jo confio en tu i tu confies en mi. Això ens permet que tu vinguis
a casa a donar-me un servei i jo també pugui venir a la teva pel mateix motiu, sense
necessitat de documents de responsabilitat civil ni semblants. S’estableix així una xarxa
entre totes les usuàries, com hem vist en la nostra pròpia imatge al presentar-nos avui fent
servir la troca que ens ha vinculat a tots.
Partint de la formació rebuda i de les experiències d’altres BdT, hem escrit una normativa de
funcionament que ens ajudi a totes les persones usuàries a que el BdT faci les seves
funcions. Aquesta normativa està descrita en un document ampli que ja us hem enviat i que
també podeu trobar al web de coopera Sant Feliu. Com es va parlar a la recent trobada,
s’han pensat altres formes de participació (trobades periòdiques, activitats compartides,
formació...) a més de l’intercanvi de serveis.
Aquesta normativa és provisional i serem totes nosaltres les qui tenim la paraula per
millorar-la i adaptar-la a les nostres necessitats. Pel que fa als requisits, per exemple, no
podrem canviar la majoria d’edat necessària per a totes les persones usuàries, però sí
algunes altres que hi hem descrit. Les usuàries tenen unes possibilitats, però també tenen
unes responsabilitats que el banc de temps no se’n fa responsable. Cal cedir els drets
d’imatge al BdT pel que pugui fer falta en les seves funcions. També cal acceptar i complir la
normativa, la qual, com ja s’ha comentat, anirem variant tot el que faci falta per adaptar-se a
les nostres necessitats comunes.
Només una reflexió, per acabar. S’ha mencionat al principi la necessitat de mútua confiança.
Com la podem tenir si quasi no ens coneixem? Puc fer un acte de fe, sabent que tots anem
en la mateixa direcció i podem tenir confiança mútua. També podem enfortir aquesta
confiança millorant el coneixement mutu entre les persones que formem part del BdT. En
aquest sentit és molt interessant fer altres activitats, a més dels intercanvis de serveis, com
la passada trobada, que ens ajudaran a fer els primers passos en aquest sentit.
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