
les reunions, d’actualitzar els llistats amb
els objectes i serveis disponibles i d’esta-
blir les dates per a les reunions.

• Decidir com s’establiran els intercanvis:
A. La forma espontània d’intercanvi

requereix dues persones que en el
mateix moment disposin d’alguna cosa
que els interessa i que té per a ells el
mateix valor per portar a terme la tran-
sacció.

B. Una altra modalitat d’intercanvi no
requereix la simultaneïtat del tipus
d’intercanvi anterior. Els integrants del
grup es posaran en contacte i negocia-
ran la transacció en mesures de valor
del propi grup, de forma que, una vega-
da fet l’intercanvi, un dels membres del
grup tindrà un saldo positiu i l’altre un
de negatiu respecte al grup.
Les mesures de valor del propi grup
poden decidir-se en assemblea pel
grup; alguns exemples il·lustratius són
el cas del banc del temps, on l’eina
d’intercanvi són les hores, o el club de
la permuta argentina, on l’eina d’inter-
canvi fixada pel grup són els crèdits.

per a l’intercanvi
Pautes 
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Punt de partida

En el moment en què es decideixi instau-
rar un sistema d’intercanvi, seria reco-
manable tenir en compte una sèrie de
consideracions:

• Decidir quin sistema d’intercanvi es por-
tarà a terme, d’acord amb l’element
sotmès a intercanvi:
A. Intercanvi de béns (una pilota de fut-

bol per una ràdio portàtil) 
B. Intercanvi de serveis (una tallada de

cabells per dues classes d’anglès) 
C. Intercanvi de béns i serveis (inclou

els dos anteriors i també la possibilitat
d’intercanviar un bé per un servei o al
revés (una tallada de cabells per una
ràdio portàtil)

• Planificar llocs i dies de reunió en què la
gent pugui portar el que vol intercanviar i
pugui veure el que ofereixen els altres. Si
pot ser, seria recomanable que les reu-
nions es fessin amb periodicitat.

• Disposar d’un tauler d’anuncis on quedin
exposats els serveis que s’ofereixen, així
com els telèfons de contacte.

• Escollir un responsable que coordini el
grup i s’encarregui de buscar un lloc per a

Estratègia escollida

Segons la modalitat d’intercanvi que
s’hagi triat, es poden tenir en compte
algunes d’aquestes recoma-
nacions:

1. No es disposa d’eina d’intercanvi:

• El fet d’arribar a un acord per a l’intercan-
vi depèn només de les persones implica-
des.

• Seria aconsellable tenir un seguiment del
nombre d’intercanvis que tenen lloc per
saber si el grup funciona de debò.

• El responsable de coordinar tota aquesta
informació hauria d’ocupar un càrrec que
es renovés de forma periòdica, amb la
intenció que no sigui la mateixa persona
la responsable de carregar amb el gros de
la feina. A més, que el càrrec sigui rotato-
ri pot ser beneficiós perquè els membres
del grup tinguin una visió més àmplia de
la xarxa en què estan implicats.

• No estaria malament organitzar reunions
en què les persones puguin veure els
objectes i serveis disponibles per a l’inter-
canvi.

• Cal tenir un bon llistat amb els telèfons de
contacte.



2. Es disposa d’eina d’intercanvi:

• En aquest sistema d’intercanvi, hi ha
d’haver una eina d’intercanvi perquè es
facin les transaccions. Aquesta eina
s’hauria d’establir en una reunió amb els
membres integrants del grup. Se li pot
donar un nom com, per exemple, crèdits,
vals, temps, i fixar un valor (per exemple,
en el cas del temps l’eina d’intercanvi
són les hores i totes tenen el mateix
valor...).

• Es pot considerar la possibilitat de fixar
un valor màxim d’intercanvi que no
pugui ser superat en cap de les transac-
cions per evitar l’especulació.

• En aquesta modalitat també és aconse-
llable que hi hagi la figura d’un respon-
sable que s’encarregui de fer un segui-
ment del funcionament del grup. Aquest
responsable podria ser compensat per la
tasca que fa mitjançant l’eina d’intercan-
vi que el grup hagi decidit o bé, com en
el cas anterior, es pot establir aquest
càrrec com un acte voluntari i rotatori
que es faci de forma contributiva al pro-
jecte.

• En aquest cas també és indispensable
establir llocs i dates de reunió, així com
actualitzar els llistats d’intercanvi i els
telèfons de contacte.

canvi
ADRECES D’INTERÈS

Club del trueque de Zaraut
(Guipúscoa).
tel. 94 383 22 23

Tercer Sector (Madrid).
tel. 91 777 94 35

Grupo experimental de trueque
alternativo (Segòvia).
tel. 92 112 65 98

La Troca. Pla. Penedès 3.
08720 Vilafranca del Penedès
(Barcelona).
tel. 93 899 83 32

Proyecto trueque (Bilbao).
tel. 94 410 59 52

Taula de canvis (Palma de
Mallorca). Reunions Cafè Lisboa,
Sant Magí, 33. El Plan (Eivissa).
tel. 97 139 10 86

El Trueque. Apartado de correos
7192. 28080 Madrid.
tel. 91 527 76 24

Xarxes d’Intercanvi
de Coneixements. Fundació Serveis
de cultura popular.
C/ Provença, 324. 08037 Barcelona.
tel. 93 458 30 04

Federación de Servicios Públicos
UGT Rioja.
Av. Vara de Rey, 21-23.
26002 Logronyo.
tel. 94 124 55 44

Revisió del
projecte

L’avaluació del funcionament del grup
d’intercanvi és una mesura de control
interessant per seguir la implantació i la
difusió del projecte. Es poden fer reu-
nions amb els membres del grup per
donar a conèixer els problemes que
vagin sorgint i proposar-hi possibles
solucions. Un dels problemes que pot
aparèixer és que el sistema o la modalitat
d’intercanvi triat al començament no
sigui el més adequat per al grup. En
aquest cas les reunions d’avaluació ser-
virien per optar per un altre sistema o
introduir modificacions en el propi, de
forma que es millori el funcionament de
la xarxa d’intercanvi. 

En qualsevol cas, la posada en pràctica
del projecte implicarà que vagin sortint
a la llum petites complicacions.
La revisió periòdica del funcionament
del grup serà una eina per detectar
aquestes complicacions i solucionar-les
abans que es converteixin en un verita-
ble problema.

En aquestes pàgines web també es pot trobar informació relacionada
amb el tema:

www.acambiode.com (per a intercanvi entre empreses)
http://habitat.aq.upm.es/boletin
http://www.fsprioja.org




