
 
 

 
 

Els Bancs del Temps, un punt d’acollida pels refugiats 
 
 

En el context actual i encara pendents de conèixer els programes que des de les 
Administracions dels diversos municipis on hi funcionen Bancs del Temps puguin posar-se en 
marxa, l’Associació Salut i Família, entitat sense ànim de lucre que treballa des de fa anys 
projectes de cohesió social com és el propi Banc del Temps, la Xarxa de Famílies Hospitalàries 
per als immigrants i el programa Mares entre dos cultures, s’adreça als equips gestors de les 
secretaries per tal d’oferir-les-hi suport quan arribi el moment d’acollir a les persones 
refugiades que aniran arribant, sens dubte necessitades de suport emocional i amb les 
dificultats derivades de la situació per la que han passat, però també amb l’esperança de refer-
se i d’incorporar-se com a veïnes als diversos barris i/o municipis del nostre país. 
 
Els Bancs del Temps, com hem explicat tantes vegades, són punts de trobada on conèixer 
persones i donar-se a conèixer i poden ésser un projecte de gran valor pels qui arriben a un 
país del que no coneixen la llengua, els costums, les normatives, etc. Si les persones refugiades 
són valorades de forma igualitària a les persones autòctones i el seu temps i les seves ofertes 
són reconegudes de debò, de ben segur això reforçarà la seva autoestima, però sobretot els 
farà sentir-se part del veïnatge, sabent-se valorades sincerament, d’igual a igual. 
 
Alhora n’estem segurs que creixeran els rumors i sentirem comentaris de tota mena sobre la 
seva arribada, molts d’ells sense cap fonament, però que dificultaran a vegades el bon 
veïnatge que hauria d’existir entre tots plegats. Caldrà estar preparats per resoldre aquestes 
situacions que poden esdevenir conflictives, quan ens arribin. 
 
Alguns de vosaltres heu participat als Tallers que l’Associació Salut i Família va oferir, dins del 
projecte «Ciutadania a parts iguals» amb el suport de l’entitat sòcia SOS RACISME i estem 
disposats a realitzar-ne d’altres per tal que puguin formar-se adequadament les persones 
gestores de Banc del Temps que tinguin interès en fer-ho. De moment, us convidem a visitar la 
nostra web i a llegir la guia operativa “No discriminación y combate del racismo y la 
xenofobia”, editada per SOS RACISME. 
 
Per a qualsevol consulta o suggeriment ens teniu a la vostra disposició. 
 
Salutacions cordials, 
 
 

Elvira Méndez 
Directora General 
Associació Salut i Família 
emendez@saludyfamilia.es 
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