
Banc del Temps Pont del 

Dimoni 

Un Pont de Solidaritat 



QUÈ ÉS UN BANC DEL TEMPS? 

.És un sistema d'intercanvi de serveis/coneixements per temps. 

 

.La unitat de messura dels intercanvis es l'hora 

 

.Està format per persones motivades en fomentar la ajuda 

mútua. 



Això és tan antic com la societat. 

Ho feien ja en la més remota prehistòria. 

I ho segueixen fent en el medi rural: 

-Jo et dono cebes tu em dones tomàquets. 

-Jo t'ajudo a recollir el raïm tu em ajudes amb el blat . 

-etc... 

Però això és modern? 







El Nostre Banc “Pont del Dimoni” 

●Arranca des de la AAVV Santa Eugenia 

●Organitza: Grup de veïns i veïnes de Santa Eugènia i de Sant Narcís 

●Promou: el Pla d’Educació i Convivència 

●Col·labora: Xarxa de Centres Cívics i l’Ajuntament de Girona 

●Altres col·laboradors: elDimoni.com, els Dimonis de S.E. ,... 



Ens preocupa: 

●La escassa participació social a tots els nivells, conseqüència de 

l'individualisme imperant. 

●Les dificultats per conciliar la vida personal, familiar i laboral. 

●L'aïllament i la sensació de "ja no serveixo per a res" de la gent gran. 

●La possible sensació d'inseguretat, provocada, en bona part, pel 

desconeixement de l'altre. 

●La incorporació social de les persones immigrants. 

●La situació de les persones que disposen de menys recursos, per la 

qual cosa significa d'aïllament dins de la dinàmica "Consum, per tant 

existeixo". 

QUÈ ENS PREOCUPA? 



*Fomentar las relaciones sociales 

 

*Conciliación de la vida Familiar/laboral 

 

*Fomentar Relación intergeneracional. 

 

*Fomentar la igualdad entre distintos estratos económicos. 

 

*Fomentar la Autoestima 

 

*Evitar el aislamiento sobre todo de la gent gran o 

emigrantes. 

 

*Solucionar pequeños problemas domésticos. 

QUÈ PRETENEM? 



Per què “Pont del Dimoni” 

●Estratègica 

●Cultural/identitària 

●Reivindicativa  

●Utòpica 

Raons: 



CÓM FUNCIONA? 

●1-T’inscrius al banc del temps 

●2-Acceptes les condicions 

●3-Obrim un compte corrent (temps) 

●4-Reps un talonari amb xecs 

●5-T'informes /em de les Ofertes/demandes 



●Personalment 

 

 

 

 

●Per Internet: 

●                www.bdtpontdeldimoni.com 

 

1-INSCRIPCIÓ 

Centre Cívic de Santa Eugènia: Dilluns de 19 a 20 hores 

Centre Cívic de Sant Narcís: Dijous de 19 a 20 hores 

http://www.bdtpontdeldimoni.com/
http://www.bdtpontdeldimoni.com/


2. COMPTE CORRENT – “TEMPS” 

●La unitat de l’intercanvi i de valor és l’hora. 

●A totes les habilitats se’ls donarà el mateix valor: el temps dedicat.  

● Inicialment es disposarà de un crèdit de 3hores. 

●Periòdicament s’informarà dels intercanvis demanats i rebuts 

●S’actualitzarà el teu “saldo”. 

●Si es fa on-line, la actualització es al moment. 



3. TALONARI 



3. TALONARI 

●Podràs bescanviar els xecs: 

 

●Rebre temps d' algú perquè t’ajudi. 

●Entregar el teu temps per ajudar algú. 



4-QUÈ ES POT OFERIR O DEMANAR: 

●Assessorament i orientació 

●Atenció i acompanyament puntual  

●Cura del cos i la salut 

●Cura de persones majors i nens 

●Tasques domèstiques 

●Bricolatge 

●Etc. 

 

●Idiomes 

●Música  

●Dansa 

●Arts 

●Informàtica  

●Tecnologia 

 



www.bdtpontdeldimoni.com 



ofertes-1 



ofertes-2 



ofertes-3 







Resultados a fecha 28/05/2012 (18 mesos): 

 

-1er BdT online de Catalunya 

-Socis: 315 

-Ofertes/Demandes: 440 

-Intercanvis: 439 

-Tallers: entre 5 i 8 tallers/mes 

 
-Asesoraments: Igualada, Montjuic, LaBisbal, Castellar 

del valles, Argelaguer, Argentona, Sant PereR., Pau, 

Valls, Banyoles, Les Franqueses, Mollet,.. 

 

-1es. Jornades de BdT's de Girona: 50 activ. + 11 BdTs 

-2 vegades TV, 3 diari, 2 radio 



Objetiu 1 

*Fomentar las relaciones sociales  
Exemple: 

 

-Lluïsa: Quería dar las gracias una vez más al BdT, porque  

ESTO FUNCIONA!!!! Ayer estuve con Josefina limpiando 

los cristales de su terraza, qué mujer tan alucinante!, Dios!, 

¿dónde hay que firmar para conservar el entusiasmo? Es de 

esas personas que me recuerdan que es posible mantener la 

curiosidad de por vida. Por otra parte fue interesante porque 

me puso en contacto con una gente que comercializa lana sin 

cardar, con lo que pronto ofreceré cursos de fieltro (con agua 

y jabón) en el Banc del Temps. 

-Pablo: Agradable conversación en inglés y buena cena. Gracias 

Carol. 

-Joana: Una persona genial!! despren amor i tendresa només al 

veure-la!! La seva energia al fer-te Reiki és reparadora i molt càlida!! 

ets fantastica reina!!!  



Objetiu 2 
*Conciliación de la vida 

Familiar/laboral 

Exemple: 

14/05/2012 Sesi: La Melisa ha tingut cura de la meva filla, 

Gracies 
 
Cura de nens 
cangur—M'ofereixo a fer de cangur ja que tinc el títol d'Educacció Infantil i he treballat amb 
nens. (Ariadna) 
Cangur—Si algú necessita un cangur pel seu fill/a en moments puntuals. (bernat.qt) 
Cangur—Cangur per nens amb idiomes (francès i anglès). (Carol) 
CANGUR—Sóc educadora des de fa 7 anys. He treballat a escoles amb nens de totes les 
edats. Disfruto d'estar amb ells perquè encara, tot i que tinc 27 anys, continuo jugant!!! 
(indiana) 
Cangur—Tenir cura dels nens: anar-los a buscar a l'escola, ajudar-los a fer els deures, jugar i 
cuidar-los fins la vostra arribada. Tinc el títol de monitora de lleure i molta experiència amb 
nens. (laiav) 
Cangur—Puc fer de cangur puntualment. (Pauli) 
Cuidar nens/as a partir 3 anys (margarida) 

http://www.bdtpontdeldimoni.com/listing_detail.php?type=Offer&title=cangur&member_id=Ariadna
http://www.bdtpontdeldimoni.com/listing_detail.php?type=Offer&title=Cangur&member_id=bernat.qt
http://www.bdtpontdeldimoni.com/listing_detail.php?type=Offer&title=Cangur&member_id=Carol
http://www.bdtpontdeldimoni.com/listing_detail.php?type=Offer&title=CANGUR&member_id=indiana
http://www.bdtpontdeldimoni.com/listing_detail.php?type=Offer&title=Cangur&member_id=laiav
http://www.bdtpontdeldimoni.com/listing_detail.php?type=Offer&title=Cangur&member_id=Pauli
http://www.bdtpontdeldimoni.com/listing_detail.php?type=Offer&title=Cuidar+nens/as+a+partir+3+anys&member_id=margarida


Objetiu 3 
*Fomentar Relación intergeneracional. 

 

Exemple: 

 

-Josefina: Ahir vaig tenir la sort de conèixer a la 

Lluïsa de Sils. Quan vaig demanar si alguna persona 

em podia netejar uns vidres molt difícils ella em va 

telefonar i... ja tinc els vidres nets i lo 

millor de tot crec que he fet una amiga, la Lluïsa és 

fantàstica. 

 

-Lluïseta: Joan m'ha explicat l´us del skype per 

poguer parlar amb el meu net al Brasil. Gracies. 
 

 



Objetiu 4 
*Fomentar la igualdad entre distintos estratos. 

 

Tot te el mateix valor l'HORA (ama de casa, paleta, enginyer, etc...) 

 

-Hem fet conversa en català. 

 

-Reparacio persiana 

 

-En Max m'ha fet un massatge genial, vos el recomano!!!! 

 

-Assessorament i orientació sobre danys de construcció interior de 

l'habitatge  

 
-M'ha acompanyat a la passejada per l'exposicio de flors. 



Objetiu 5 
 

*Fomentar la Autoestima 

Exemple 

 

-Elaboració de pastissos pel taller cuina de Sípia amb pèsols i rocs de 

xocolata 

 

-Hem fet una pasegada i conversa en català i ha anat molt be 

 

-M'ha canviat la cremallera a un anorac 
 

 



Objetiu 6 
 
*Integrar gent nou vinguda. 

Exemple: 

 

-Fátima me ha hecho unas pastas marroquíes buenísimas. Gracias. 

 

-I'm a student from China, and will stay in Girona for 3 years. I can 

speak English, if you want, we can have free conversation.  

 

 

 



Objetiu 7 
 

*Solucionar pequeños problemas domésticos. 

Exemples:  

 

-En Daniel ha arreglat dues persianes de casa i també un tancament 

d'una finestra. Ho ha fet molt i molt bé. Gràcies 

 

-Un forat a la paret per pasar una antena de tv. a un altra habitació. 

-Fer la bora a tres pantalons. 

 

-Em va posar apunt la bici, mirant els frens, posant olis i demes. 

Perfecte 

 

 



Objetiu 8 
 

*Intercanvi de coneixements. 

Exemples:  

 

-Una persona genial!! despren amor i tendresa només al veure-la!! La 

seva energia al fer-te Reiki és reparadora i molt càlida!! ets fantastica 

reina!!! 

 

-Júlia me dio una charla de dieta hiposodico en can ninetas. 

 

-Taller de twitter, molt be. 

 



Objetiu 8 
 

*Comptes solidaries. 

Exemple  

-Ens ha fet de patge reial. gràcies Manel heu alegrat el Nadal als nens 

del Montfalgars. (AMPA Montfalgars) 
 

-Ha tallat els cabells dels nostres nois i noies,i també els hi ha fet la 

pedicura.(F.Ramón Noguera) 

 

-Ajudar postulant el dia 22 d’octubre, a la setmana Europea contra el 

càncer. (Oncolliga) 

 

 

 





FAQ’s 

Preguntes freqüents 
Això va en contra dels petits negocis? 

Exemple 1 

Situació:Joan-soci te una típica petita pèrdua d'aigua en els seus 

dos WCs. S'adona que en el BDT hi ha un Pere-lampista-soci qui l’ 

arregla a canvi d'1 hora 

Passa que: Joan-soci veu que Pere-lampista-soci és un bon tècnic i 

una bona persona. 

 

Conseqüència:  

 Quan dos anys més tard Joan canvia de pis, pel mateix preu  

que F.Obres i Const. li feia l‘Aire Condicionat, “Pere-lampista”  

li instal·la l‘Aire Condicionat i li refà tota la casa.  

 

Total:Joan content i Pere content i el Medi ambient també content 

 

 



FAQ’s 

Preguntes freqüents 
Això va en contra dels petits negocis? 

Exemple 2 

 

Situació:Joan-soci te un petit dolor d’esquena, però mai ha anat a 

un massatgista. S'adona que en el BDT hi ha un Pere-fisioterapeuta-

soci (que acaba d'obrir el seu gabinet) i li demana un massatge  

a canvi d‘ 1 hora 

Passa que: Joan-soci veu que  Pere-fisioterapeuta-soci és un bon fisio, 

i descobreix que el massatge és un bon remei per al seu 

problema d'esquena  

Conseqüència:  

 A partir d'ara ”Joan” fa sessions periòdiques de fisio amb “Pere-fisio” 

I a més recomana la fisioteràpia i el Pere als seus amics 

Total: Joan content i Pere content 

 

 



FAQ’s 

Preguntes freqüents 
Això va en contra dels petits negocis? 

Exemple 3 

Situació:Joan-soci que te un gabinet de fisio, perd 1 hora cada dia fent 

factures per als seus clients i papers i per al seu gestor.  

S'adona que en el BDT hi ha un Pere-soci que sap coses d'informàtica i 

li demana una ajuda.  

Pere-soci li fa un petit programa informàtic a  canvi d‘ 3 hores. 

Passa que: Joan-soci veu que  amb la ajuda de Pere-soci pot 

usar tranquil·lament l'ordinador i que la informàtica és la solució als 

seus problemes  

Conseqüència:  

”Joan”  compra un ordinador i una impressora a la botiga del costat 

i li dimana ajuda de tant en tant a Pere-soci. 

Total: Joan content,  Pere content i el Botiguer del costat content. 

 

 


