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Saps arreglar un endoll però ets 
incapaç de fer-te la vora d’uns 
pantalons?

El Banc del Temps és un projecte 
comunitari que consisteix a rebre 
ajuda per resoldre petites necessitats 
del dia a dia i, a canvi, oferir el propi 
temps per ajudar a d’altres persones.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és 
enfortir vincles entre els veïns i les 
veïnes a través de la creació d’una 
xarxa de prestació de serveis gratuïta 
i a l’abast de tothom.

Què és el Banc del Temps?

Donar temps a canvi 
de rebre temps



Fotografia de Stela Rotger

Coneixements: idiomes, informàtica, 
cuina, viatges, història...

Tasques quotidianes: cuinar, cosir, 
fer encàrrecs, endreçar, sintonitzar els 
canals de la tele...

Reparacions domèstiques: penjar 
quadres, canviar bombetes, arreglar 
endolls...

Cura dels animals i plantes: treure 
a passejar els gos, regar les plantes, 
donar de menjar als peixos...

Acompanyament: a passejar, dur els 
infants a l’escola, a l’església, al teatre...

Totes les persones podem fer coses 
pels altres i, alhora, necessitem l’ajuda 
dels altres per poder fer-ne moltes 
més.

 

En aquest banc no hi ha diners, la 
moneda de canvi és el temps.

Les persones que s’hi inscriuen 
manifesten les seves necessitats i, 
alhora, els serveis que poden oferir.

Tots els intercanvis tenen el mateix 
valor.

Tothom pot participar i proposar 
intercanvis, tallers i, fins i tot, activitats 
en grup per poder aconseguir hores.

Què es pot intercanviar? Com funciona?On i quan?

Ens trobaràs al Casal de Barri Can 
Portabella, equipament gestionat 
per l’Associació Veïnal Sant Andreu 
Sud i que ha acollit aquesta iniciativa 
com un dels projectes comunitaris 
que s’estableixen al centre.

L’horari de la secretaria del Banc del 
Temps - Sant Andreu és:
  - dimecres de 19 a 20h 
 - dijous de 12 a 13h.


