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XARXES D’INTERCANVIS EN POLÍTICA SOCIAL.  
 
1.  APARTAT DELS 10 PUNTS ON SE SITUA:  Punt 5 . 
 
No a les privatitzacions, reversió de totes les retallades i potenciació del sector públic sota 
control social.  
 
2. TEMÀTICA I NÚMERO DEL TEXT DE DEBAT:  Potenciació del sector públic sota 
control social. Text de debat número 01 (v 1.0). 
 
3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL 
 
3.1.- Les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a les xarxes d’intercanvis 
ofereixen una alternativa per a augmentar la “productivitat” de les polítiques socials, entesa 
com un major impacte social aconseguit per cada euro públic gastat. Les xarxes d’intercanvis i 
punts de fidelització permeten una gran varietat d’aplicacions en diversos àmbits de l'Estat del 
Benestar.  
 
Les polítiques socials del s. XXI veuran el creixement de sistemes de col·laboració horitzontals, 
que empoderen les comunitats d’usuaris, per a aconseguir més eficiència en la provisió dels 
serveis. Aquestes aconseguiran més impacte mitjançant xarxes d’ajuda mútua entre els propis 
usuaris dels serveis. Les xarxes d’intercanvis tracten l’usuari - ciutadà com a un subjecte actiu, 
que co-participa en la provisió del servei a un altre usuari - ciutadà. El model es contraposa 
amb la recepció passiva del servei per part d’un professional.  
 
Al camp de les polítiques socials, les TiC permetran augmentar la productivitat en la provisió 
dels serveis públics a partir d’un canvi de paradigma. El model actual (vertical, jeràrquic) de 
provisió de serveis públics es pot complementar en la provisió de serveis mitjançant xarxes 
d’intercanvis (horitzontals, col·laboratives) que poden aconseguir millorar l’eficiència en la 
prestació de serveis.  
 
Les TiC aplicades a les xarxes d’intercanvi permeten implementar polítiques públiques sota el 
model de co-producció. La co-producció és un concepte, ja estudiat com una via de futur 
(OECD 2011), que proveeix serveis convinant i complementant les aportacions de personal 
professional amb les dels propis beneficiaris del servei. Els beneficiaris no han de ser tractats 
com a receptors passius del servei sinó que es poden valoritzar les seves aportacions a l’hora 
de donar suport a altres beneficiaris o a la mateixa administració del servei.  
 
Es important remarcar que el nou model de provisió de serveis, basat en xarxes d’intercanvis, 
no substitueixen el treball professional sinó que complementen allà on aquest no pot arribar. El 
canvi en el model de provisió no implica necessàriament canvis en el model de finançament 
del serveis, que pot i ha de continuar sent públic. Tampoc suposen renunciar a l’Estat del 
Benestar, ja que són perfectament complementaris i compatibles amb els actuals sistemes de 
protecció social. 
 
4. Proposta de documents per aprofundir el tema:  
 
4.1.- Llibres: 
 
Lietaer, B., and Margrit K. 2010 Monedas Regionales. Nuevos Instrumentos Para Una Prosperidad 
Sustentable. La Hidra de Lerna Ediciones.  
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4.2.- Altres documents: 
 
Hayashi, M. 2012 Japan’s Fureai Kippu Time-banking in Elderly Care: Origins, Devlopment, 
Challenges and Impact. International Journal of Community Currency Research 16 (Section A 30-
X).  
Lietaer, B. 2006 A Proposal for a Brazilian Education Complementary Currency. Intl Journal of 
Community Currency Research 10: 18–23.  
OECD 2011 Together for Better Public Services: Partnering with Citizens and Civil Society. Paris: 
Organisation for Economic Co-operation and Development.  
Van Sambeek, P., and Edgar Kampers, E. 2004 NU and the SME Sector. http://nuspaarpas.nl, 
accessed June 6, 2013.  
 
5. Propostes d'acció política a debat, numerades: 
 
A continuació, presentem quatre casos, que es poden adaptar d'una forma o altra a Catalunya 
i que mostren com aquest tipus de sistemes es poden implementar en diverses àrees de la 
política pública, i en particular, en polítiques socials (ecologia, atenció a la dependència, salut i 
educació).  
 
1 Xarxes d’intercanvis per a fomentar comportaments  ecològics  
L’alcalde de la ciutat de Curitiba (Brasil) va iniciar el 1992 una política de promoció del 
reciclatge en una àrea de faveles. El sistema que va implementar va ser el següent: va posar 
contenidors per reciclatge al peu del turó on es trobava la favela, i va anunciar un sistema 
d’intercanvis. Als qui portessin residus correctament pre-seleccionats i separats, se’ls pagaria 
amb tiquets de transport públic.  
 
La iniciativa va ser un èxit: la població de les faveles va començar massivament a separar els 
residus i portar-los al punt de reciclatge. Els tiquets d’autobús aconseguits els servien en molts 
casos per a poder desplaçar-se a la ciutat a buscar feina.  
 
Cal remarcar que, per al transport públic, el cost marginal d’absorbir un passatger addicional 
és quasi zero. Per tant, el programa tenia un sentit econòmic, en aprofitar un recurs localment 
disponible (capacitat excedent al sistema de transport públic, que estava infra-utilitzat) per a 
resoldre una necessitat (millorar el servei de recollida i reciclatge de residus).  
 
Un cas semblant es va posar en marxa l’any 2004 a la ciutat holandesa de Rotterdam, 
anomenat NU-Spaarpass (Van Sambeek i Kampers 2004). L’ajuntament va implementar un 
pilot en què, una xarxa d’empreses adherides, que complien criteris ecològics, emetien uns 
punts de fidelització al moment de la compra, semblants a les milles aèries. Aquests punts 
servien com a descompte als comerços de la xarxa, o com a descomptes al transport públic de 
la ciutat. El sistema permetia fidelitzar els consumidors als comerços ecològics adherits a la 
xarxa i, alhora, fidelitzar-los en l’ús del transport públic. El sistema utilitza un recurs infra-
utilitzat (capacitat excedent al transport públic) per a satisfer una necessitat (fidelitzar 
consumidors a una xarxa de comerços ecològics).  
 
2 Xarxa d’intercanvis com a política d'ajuda a la d ependència  
L’any 1995, un exministre japonès posa en marxa la Sawayaka Welfare Foundation amb 
l’objectiu de millorar l’atenció a les persones grans i amb dependència a un dels països amb 
una taxa d’envelliment més alta del món. Es tractava de poder satisfer tasques de la vida diària 
que cap sistema de salut no pot proveir (serveis d’acompanyament, conversa, lectura de 
llibres, suport en la higiene, seguiment de la medicació, etc.). Aquest serveis no professionals 
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eviten l’envelliment passiu i, a la llarga, redueixen les despeses del sistema sanitari, per 
exemple, aconseguint períodes de rehabilitació més ràpids o evitant recaigudes.  
 
El sistema s’anomena Fureai Kippu (“tiquets d’atenció a persones grans”) i s’organitza en dues 
xarxes que connecten més de 420 bancs del temps a nivell nacional (Hayashi 2012). Cada un 
d’aquests bancs del temps gestiona el voluntariat a persones amb dependències, retribuïts 
amb uns tiquets per cada hora de servei. Aquests crèdits-hora es poden estalviar per a quan el 
voluntari caigui malalt i necessiti el suport per a ell mateix, o pot donar-los a una altra persona 
que els necessiti. Com que els bancs del temps estan interconnectats en xarxa, un participant 
pot enviar els crèdits-hora a un familiar que resideixi a una altra ciutat per a que aquest pugui 
rebre atenció.  
 
A Europa, hi ha iniciatives recents que adapten aquest tipus de sistema d’atenció a la 
dependència, concretament a Suïssa (Saint Gallen) i Holanda. Espanya i Catalunya tenen una 
taxa d’envelliment quasi tan alta com la japonesa i es podria dissenyar un sistema en 
col·laboració amb residències de gent gran i els bancs del temps existents. Els usuaris del 
banc del temps podrien fer voluntariat a residències (acompanyament en passejos al parc, 
acompanyament a l’hora de menjar, etc.) i ser remunerats en crèdits-hora vàlids entre els veïns 
del barri. Aquests crèdits-hora serien vàlids per a obtenir serveis de d’altres socis del banc del 
temps del seu barri (classes de cuina o de dança, encàrrecs diversos, ajuda en jardineria, etc.).  
 
Aquest sistema aportaria uns grups de voluntaris a les residències de gent gran, que seria molt 
valuós com a suport al personal professional.  
 
3 Sistema de fidelització com a política de salut p ública  
El millor sistema de salut no és el que millor tracta les malalties sinó el que també aconsegueix 
prevenir-les: d’aquí la dita “més val prevenir, que curar”. El sistema proposat a continuació 
incentiva els comportaments saludables, mitjançant un sistema de punts de fidelització, que en 
aquest cas apliquem al problema de l’obesitat. Mantenir-se dins d’uns paràmetres d’Índex de 
Massa Corporal (IMC) saludables permet evitar futures malalties i tractaments (diabetis, 
colesterol, infarts, etc.) i és una prioritat en salut pública.  
 
Per tal d’incentivar que la població es mantingui amb hàbits alimentaris i físics saludables, es 
crea un sistema de punts de fidelització, anomenats punts “Salut”. El sistema retribueix, amb 
punts Salut, el mantenir-se dins d’uns paràmetres de IMC saludables (o l’assoliment d’objectius 
per a arribar a aquests paràmetres saludables) acordats amb el metge. Un cop guanyats, 
aquests punts Salut poden gastar-se en béns i serveis que permetin mantenir aquest estat de 
salut (accés a centres poliesportius, compra d’aliments saludables, etc.) (Lietaer i Kennedy 
2010).  
 
El govern garanteix a les entitats que reben aquests punts Salut que puguin bescanviar-los a 
euros. El valor en euros dels punts és igual o menor al cost que el sistema de salut s’estalvia 
en tractaments de malalties relacionades amb l’obesitat. Per tant, el sistema incentiva la 
prevenció de la malaltia i el corresponent estalvi respecte dels tractaments mèdics més cars 
(liposucció, obesitat mòrbida, etc.). Aquest sistema podria implementar-se des de les farmàcies 
de barri, i pot dissenyar-se de forma que comporti un gran impacte en termes de cost-benefici 
per al sistema de salut públic.  
 
4 Sistema d’intercanvis com a política d’ensenyamen t  
El sistema escolar basat en una transmissió de coneixements professor-alumnes és insuficient 
per a la majoria d’alumnes. A partir d’un cert punt, pot generar rendiments marginals 
decreixents en l’aprenentatge, és a dir, el cost de la contractació d’una hora d’ensenyament 
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addicional per part d’un professor pot no compensar els coneixements addicionals absorbits 
per l’alumne i generar desmotivació. El sistema escolar tradicional es pot complementar amb 
un sistema innovador de beques basat en una xarxa d’intercanvis de coneixements entre 
alumnes (Lietaer 2006).  
 
Cada alumne pot rebre un determinat número de vals, que poden ser electrònics, que 
anomenarem punts “Saber”. Cada punt equival a una hora d’ensenyament que els alumnes 
podran utilitzar com a mitjà d’intercanvi. Els punts Saber permeten remunerar altres alumnes 
que els donen suport extraescolar (classes de repàs, suport en els deures, reforç d’idiomes, 
etc.).  
 
La xarxa d’intercanvis de coneixements entre alumnes s’organitza de forma que els alumnes 
més grans ensenyen els més petits (els de 16 anys ensenyen els de 14, els de 14 anys 
ensenyen els de 12, els de 12 anys ensenyen els de 10, els de 10 ensenyen els de 8, etc.). Els 
que han acumulat molts punts Saber és perquè han dedicat moltes hores a ensenyar a altres 
alumnes en la xarxa d’intercanvis de coneixements, i ho han fet molt bé, perquè, si no, aquests 
altres alumnes no els haguessin escollit per a ajudar-los a reforçar alguna matèria.  
 
Al final del cicle educatiu, hi ha alumnes que han gastat els seus punts Saber, mentre que 
d’altres alumnes acaben amb un saldo positiu de punts Saber. Aquests alumnes poden utilitzar 
els punts per pagar la matriculació a l’ensenyament post-obligatori (és a dir, els punts 
equivalen a un descompte en la matrícula de la formació professional o la universitat). El 
govern prèviament ha reservat fons pressupostaris que garanteixen que el centre educatiu 
podrà liquidar els punts Saber a Euros.  
 
El sistema de punts Saber permet un model d’ensenyament horitzontal (“peer-to-peer 
learning”) on els alumnes participen en una xarxa d‘intercanvi de coneixements. La contribució 
al procés d’aprenentatge d’altres alumnes a través d’aquesta xarxa permet multiplicar 
l’efectivitat de cada euro públic gastat, ja que el manteniment d’aquestes xarxes és molt barat i, 
en canvi, la utilitat com a centre d’aprenentatge és molt alta. Cada punt Saber ha facilitat un 
gran número d’intercanvis de coneixements entre alumnes, abans de ser utilitzat com a 
despesa en Euros, en beques per als alumnes, que els altres alumnes han valorat com a bon 
mestre.  
 
El sistema seria de participació voluntària, i pot implementar-se tant a les mateixes escoles 
com a biblioteques públiques. També pot ser utilitzat de forma socialment progressiva, i atorgar 
més punts Saber d’entrada als alumnes amb més necessitats. Per exemple: un alumen 
nouvingut a l’escola pot obtenir alguns punts Saber d’entrada, per començar a relacionar-se i 
compartir continguts amb altres companys. En tot cas, la xarxa d’intercanvis de coneixements 
entre alumnes complementa de forma efectiva el sistema vertical d’ensenyament professor-
alumne.  
 
6. Autor  
 
Andreu Honzawa Puig , 
 
7 Gener de 2014 
 
 
 

 


