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                més informació 

Hi ha bancs on el temps és or 

El coneixement i la confiança com a moneda de canvi. 

Les xarxes veïnals d’ajuda mútua fomenten la 

solidaritat, la cooperació i les relacions socials a 

través d’intercanviar serveis gratuïtament.  

 

 

 

 

 

temps per fer determinats serveis a canvi del temps d’altres 

persones. Els serveis més habituals que hi podem trobar són petites 

reparacions domèstiques, traduccions, sessions de massatge, 

classes de cuina o activitats relacionades amb l'atenció de persones 

dependents. L’experiència palesa que, als pobles i ciutats, hi ha 

valors comunitaris fortament arrelats. 

 

A la ciutat de Barcelona, els bancs del temps tenen una història de 

quasi dues dècades de vida. L’any 1990 es crea el Banc Solidari 

d’Intercanvi de Feines i Serveis de l’Eixample per iniciativa de 

l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample. Després de 

diverses experiències sorgides del moviment veïnal, a finals dels 

anys noranta l’Associació Salut i Família dóna un impuls a la creació 

de bancs de temps a través del projecte europeu “Compartir: 

promovent el repartiment dels temps entre homes i dones”. A partir 

d’aquest moment es consolida una relació estable entre l’associació i 

l’Ajuntament de Barcelona, i s’estableix un conveni per a la creació, el 

suport i la gestió de bancs del temps a la ciutat. Avui, trobem 

experiències gestionades per ajuntaments i associacions locals en 

localitats com Pineda de Mar, Cardedeu, Sant Cugat, Lleida, 

Terrassa o Reus i en diversos districtes de Barcelona. 

 

 

El 18 de maig de 1827, Josiah Warren va obrir la Cincinnati Time 

Store, una reeixida botiga nord-americana que durant més de tres 

anys es va dedicar a intercanviar tasques. Warren va posar en 

marxa un sistema de pissarres a la paret on les persones hi 

publicaven notes amb demandes o ofertes de serveis per tal de 

comunicar-se i comerciar les unes amb les altres. 

 

Més enllà de l’experiència de la Cincinnati Time Store, els bancs del 

temps moderns formen part d’un moviment iniciat a la dècada de 

1980 als Estats Units i traslladat posteriorment a Europa. Tot i que 

en un inici van néixer com un projecte de suport a les dones perquè 

tinguessin més temps lliure, poc després es van obrir a tothom. Així, 

persones d’un mateix barri o localitat ofereixen  

 

 Informa’t sobre els projectes que tens més propers. La plataforma 

vivirsinempleo.org disposa d’un mapa de bancs del temps i 

monedes socials de l’Estat espanyol. Regala temps, abans de 

comprar regals materials pensa quines necessitats té la persona. 

Intercanvia els teus béns, no només donaràs ús a alguna cosa que 

ja no utilitzes sinó que ajudaràs a cobrir les necessitats d’algú altre. 

Comparteix els teus coneixements, aprendràs dels teus veïns i 

contribuiràs a fer créixer la cultura del barri. 

 

 

 
 

 

  

http://w3.bcn.es/fitxers/observatorisocial/xarxesintercanvi.270.pdf
http://www.economiasolidaria.org/files/Programa_Jornada_XII_Banc_Temps_2012_CATALA.pdf
http://www.depersonaapersona.es/index.php
http://www.saludyfamilia.es/home.htm
http://intercanvis.net/Benvinguda
http://w3.bcn.es/ab/asia/equipament/controller/0,2317,1653_71890_2,00.html?transcode=true&accio=llista_eq&primera_busqueda=true&tema=0040103002006017_Bancos+del+tiempo
https://www.google.com/maps/ms?ie=UTF8&msa=0&msid=100682781482325950514.00047e05cbd4ac3d080be&ll=35.887946,-6.002698&spn=15.546948,20.54117&source=embed
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20100000366&style=ciudadano&language=ca
http://www.comunitats.org/

