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Què és un Banc del temps? 
El banc del temps funciona sense diners, és oferir de 
forma gratuïta qualsevol  ajuda allò que sabem fer 
bé, i ens  permet rebre ajuda a canvi per resoldre 
necessitats.

Aquesta  iniciativa  permet  millorar  la  relació  entre 
totes  les  persones  que  habiten  en  una  mateixa 
ciutat.  Només cal saber fer una cosa i estar disposat 
a  intercanviar-la  amb  altres  persones.   No  es 
necessita professionalitat.

El  primer Banc del  Temps es  va crear  el  1998 al 
barri del Guinardó a la ciutat de Barcelona, aviat es 
va escampar per molts més barris.

Quines coses es poden intercanviar?
És sorprenent assabentar-se de la gran quantitat de 
coses que es poden intercanviar!

Podem oferir o que ens ofereixin:

-Cuidar  les  nostres  mascotes  duran  la  nostra 
absència, passejar-les, ...

-Tasques  quotidianes:  ensenyar  com  es  fan  les 
feines  domèstiques:  com  planxar,  com  fer  servir 
l'ordinador,  aprendre  a  cuinar...-Ajudar  a  fer  els 
treballs als nois i noies, fer classes de repàs, ...

-Reparacions domèstiques: penjar un marc, canviar 
bombetes, reparar aixetes...

- Cures personals: acompanyar a passejara persones 
convalescents, administrar alguns medicaments, ...

- Atenció a les persones dependents: ajudar a les 
persones grans a fer la compra, acompanyar-les al 
metge,  acompanyar  als  nens  i  nenes  a  l'escola, 
ajudar a creuar el carrer, parlar amb els avis...

-Plantes: Regar les plantes dels veïns. 

Si esteu interessats en participar-hi amb els vostres 
coneixements i aptituds al Vallès Oriental en  podeu 
trobar a:

-Banc de temps a La Garriga.

-Banc de temps a Caldes de Montbui.

-Banc de temps a Canovelles.

-Banc de temps a Palau de Plegamans.

I també a molts d'altres indrets a Catalunya, com a:

-Banc de temps a Lleida.

-Banc de temps a Mataró.

-Banc de temps a Sabadell.

-Banc de temps a quasi tots els barris de Barcelona.

Valoració personal:
Jo  crec  que això  està  molt  bé,  això et  permet 
ajudar  als  veïns  més  necessitats  de  la  localitat 
d'on vius, i potser ells a canvi t'oferiran allò que tu 
no saps fer.

Sempre pots trobar algú que et doni una mà en 
un trasllat, a pintar, a desmuntar mobles a canvi 
d'aquell pastís que a tu et surt tant bé!

I en èpoques de crisi  com la que estem  vivint 
sempre  és  bo  trobar  com  estalviar  alguns 
dinerons!


