
Jo t’ajudo, a mi m’ajuden



Un banc del temps es una xarxa d’intercanvi 
en la que es poden oferir o demanar serveis, 

sense necessitat de diners.

Intercanviem temps per temps.
La unitat d’intercanvi és l’hora .

El temps té el mateix valor per a tothom. 

Què és?



Donar, rebre i compartir habilitats, coneixements 
i serveis, fomentant la confiança mútua, per 

resoldre les necessitats de la vida diària.

No es tracta d’una xarxa de voluntariat, sinó 
d’intercanvi .

Substituïm el “tu em necessites”, per
“ens necessitem mútuament”

Objectiu



� Cada persona ofereix uns serveis i, a canvi, pot 
sol·licitar serveis de qualsevol altra persona.

� Cadascun dels usuaris i usuàries té el seu 
propi compte corrent de temps, on es porta el 
seguiment de les hores que rep i que dóna.

Totes les persones tenim alguna cosa per 
oferir, i alguna necessitat dels altres.

Com funciona?



Em cuido del teu 
gos i les plantes 
per vacances. 
M’agradaria 

aprendre a tocar 
la bateria.

M’agradaria que 
m’acompanyin al 
metge. M’ofereixo 
per planxar i       
cosir

M’ofereixo per fer 
tota mena de feines 

de bricolatge. 
Necessito aprendre 

a fer anar 
l’ordinador

M’ofereixo per fer 
de cangur. 
M’agradaria 

practicar conversa 
en anglès. 

Necessito que 
algú reculli els 

meus fills a 
l’escola a les 
tardes. Dono 
classes de 

repàs.

Què podem intercanviar?



� Inscrivint-te en el nostre Banc del Temps.

� Has de ser major de 16 anys.

� Residir o estar vinculat amb algun dels pobles  
del Moianès.

� Acceptar i respectar les normes de funcionament.

Inscripcions 
Demanar una entrevista a través de la nostra web 

(www.bancdeltempsdelmoianes.wordpress.com)

per correu electrònic (BdTmoianes@inventati.org)

per telèfon: 648 807 902 (Moià), 627 499 452 (Castellterçol)

Com en podem formar part?



Tallers de cuina 
macrobiòtica i de 

cuina vegana

Tallers i activitats de grup

Grups de Conversa 
en diverses llengües

(anglès, alemany, francès, 
esperanto...)



Iniciació a les 
Danses Orientals

Més tallers i activitats de grup

Aprendre a parlar 
també en públic



I moltes més coses...

- Reflexologia Podal i Naturopatia
- Entendre el rebut de la llum i
optimitzar el consum elèctric

- Aprendre a fer pa ecològic
- Desbloqueig corporal

- Literatura Narrativa
- Sanació energètica

- Micromoviments



Gràcies!

GRÀCIES!

Pots inscriure’t ara mateix!
www.bancdeltempsdelmoianes.wordpress.com

BdTmoianes@inventati.org


