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BANC DEL TEMPS 
 

 
DESCRIPCIÓ 

 

INICI: 2009   
 

OBJECTIUS: 
- Enfortir les relacions socials entre la ciutadania. 

- Igualar a les persones. 

- Promoure valors com la solidaritat, l’ajuda mútua i la convivència. 
 

DESCRIPCIÓ: 
El projecte depèn de la Regidoria de Participació Ciutadana i la secretaria està ubicada al Centre 

Cívic de la Geltrú. 

 
El funcionament és molt senzill: cada persona ofereix uns serveis o activitats i, a canvi, pot 

demanar serveis d’altres socis o sòcies. Els intercanvis són gratuïts i no poden ser feines 
remunerades. Cada persona adscrita disposa d’un llistat dels serveis que es poden intercanviar 

i d’un talonari de temps que utilitza en funció del que demani o ofereixi. 
 

Mensualment s’actualitza i s’envia a totes les persones associades el llistat de serveis.  

 
Paral·lelament als intercanvis individuals, s’organitzen diverses activitats en grup i tallers als 

centres cívics com una manera de fomentar la relació i la comunicació entre participants.  

 

 
SITUACIÓ ACTUAL – GRAU D’IMPLANTACIÓ   

 

 

El projecte compta amb un dinamitzador/a que s’encarrega de fomentar el coneixement entre 
els/les participants, oferir informació del projecte, facilitar i fer un seguiment dels intercanvis, 

controlar els saldos d’hores, promoure activitats grupals i gestionar-ne les inscripcions, fer la 
difusió de totes les novetats, etc. Són les tasques de la Secretaria.  

 

Des del 2012, algunes participants del Banc del Temps també formen part de la Secretaria 
oferint atenció al públic un cop per setmana al Centre Cívic de la Geltrú.  

 
El projecte, després de nou anys està totalment consolidat.  
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INDICADORS - RESULTATS 

 

 
EVOLUCIÓ DE PARTICIPANTS :  

2009: 47 noves inscripcions  
2010: 22 noves inscripcions 

2011: 30 noves inscripcions 

2012: 47 noves inscripcions 
2013: 38 noves inscripcions 

2014: 42 noves inscripcions 
2015: 30 noves inscripcions 

2016: 29 noves inscripcions 
2017: 16 noves inscripcions  

2018: 24 noves inscripcions 

 
TOTAL PARTICIPANTS: 233 

 
PERFIL DELS PARTICIPANTS       

 

Pel que fa al perfil dels participants, destacar que com a la majoria de Bancs del Temps de 
Catalunya la  participació de les dones és superior. Concretament al Banc del Temps de Vilanova 

i la Geltrú hi ha un 73% de dones i un 27% d’homes. Pel que fa als grups d’edat dels 
participants, veiem com gairebé un 30% tenen menys de 40 anys, un 50% tenen entre 40 i 60 

anys, i un 20% tenen més de 60 anys.   
 

 
MÉS INFORMACIÓ 

 

 
http://www.vilanova.cat/html/tema/participacio/banc_del_temps_nova/banc_del_temps_nova.html 
 
https://www.facebook.com/bancdeltempsvng 

 
Centre cívic La Geltrú 

Horari de Secretaria: dijous de 18h a 19.30h  
Tel. 93 814 00 00 ext 2038 

Carles Escoriza 

bancdeltemps@vilanova.cat  

 

 

http://www.vilanova.cat/html/tema/participacio/banc_del_temps_nova/banc_del_temps_nova.html
https://www.facebook.com/bancdeltempsvng
mailto:bancdeltemps@vilanova.cat

