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Objectiu:
Crear una xarxa d’ajuda mútua a la zona de Muntanya

Antecedents:
L’any 2010 Serveis Socials del districte de Serveis Socials de Sarrià lidera un procés participatiu per a realitzar un 
diagnòstic social  i comunitari del barri de les Planes de Barcelona amb l’objectiu de poder detectar les necessitats 
real del barri.
Arrel d’aquest diagnòstic es detecten diverses necessitats: aïllament físic (donat l'holografia de la zona), la 
dificultat per a arribar a diversos serveis, aïllament social, etc; pel que es valora la opció de crear una xarxa d’ajuda 
i col·laboració veïnal.
L’any 2014 es comença a treballar per a aconseguir crear una xarxa de suport social i veïnal. Es crea una taula de 
treball on s’impliquen serveis i veïns, s’intenten varies formules però degut a inconvenients legals no es pot 
realitzar cap.
L’any 2018 s’incorpora a la taula de treball l’Associació de veïns del Rectoret liderant el projecte i servint de 
paraigües per a poder crear “El Banc del Temps”
“El banc de Temps de Les Planes” és el resultat de més de 10 anys de feina en la que s’han implicat molts agents 
del barri (AAVV del Rectoret, Parròquia, Centre Cívic, Casal de barri, Serveis Socials, Districte i el CAP)

El dia 2/10/2019 s’inaugura de manera oficial el Banc de Temps de Les Planes

Com funciona?
La moneda de canvi és: EL TEMPS
Es tracta d’una iniciativa de caire comunitari que consisteix en intercanviar temps per temps, es dedicar temps a 
altres persones ja sigui de manera individual o grupal. L¡objectiu principal és establir una xarxa d’ajuda mútua i 
reforçar els llaços de la comunitat

Conclusions:
Actualment el Banc de Temps disposa:
- 4 gestors que es coordinen per tal de realitzar atenció directe a la gent que es vulgui inscriure.
- Més de 20 persones apuntades per a començar a intercanviar Temps
Cal esperar un any per a poder consultar les dades dels intercanvis


