
BANC DEL TEMPS 
GORNAL-L’H



Al 2009 va començar a funcionar la Iniciativa Urbana al barri del Gornal, subvencionant 

projectes de remodelació i millora al llarg dels següents 4 anys. Entre d’altres 

projectes aprovats  hi havia el del foment i la dinamització del teixit associatiu. 

No començàvem de zero, anteriorment ja s’estava treballant pel barri des de les 

entitats i amb el criteri que dóna el sentit comú de ser veïns i veïnes que conviuen i 

coneixen la realitat quotidiana. 

Durant aquests anys hem pogut posar en comú preocupacions, interessos, 

capacitats,motivacions, reivindicacions. Hem intentat unir esforços per fer el barri 

més agradable i cohesionat i que sigui visualitzat per la resta de la ciutat com un 

barri ferm, amb força, amb una identitat pròpia i amb capacitat per ajudar als altres 

barris. 

El projecte del Banc del Temps té els seus orígens  i és fruït d’aquest treball en comú. 

Neix amb la pretensió de donar altres respostes alternatives que complementin i 

nodreixin al treball que ja s’està fent al barri i amb la intenció de recollir i donar 

cos a la necessitat repetida al llarg d’aquests anys: crear i consolidar eines que ens 

ajudin a potenciar les relacions entre el veïnatge i la ciutat.

La Secretaria ens sentim identificats amb el protagonista del Petit Príncep per la 

curiositat que aquest sent a l’hora de descobrir als altres, del valor que dóna a les 

coses més petites i menudes que existeixen, de fer emergir i constatar les 

capacitats que tots i totes tenim encara que ens sembli que som insignificants i pel 

fet de reconèixer que tots i totes podem ajudar i que tots i totes necessitem rebre 

també.



QUÈ FEM ?
• INTERCANVIAR EL NOSTRE TEMPS AMB 

ALTRES PERSONES.

• FOMENTAR LES RELACIONS SOCIALS.

• CREAR VINCLES ENTRE VEÏNS I VEÏNES.

• FER XARXA I COMUNITAT DE PROXIMITAT.



SECRETARIA BANC DEL TEMPS 
GORNAL-L’H

JÚLIA

QUIM



LA SECRETARIA
•ACULL A LES PERSONES INTERESSADES

•ACOMPANYA A LES PERSONES, GRUPS I 

ENTITATS INSCRITES

•GESTIONA LA TRANSACCIÓ DEL TEMPS

•PORTA A TERME ACTIVITATS GRUPALS

•PROMOCIONA EL CREIXEMENT DEL 

PROJECTE A LA CIUTAT



ACTIVITATS COL·LECTIVES 
PROMOGUDES PER LA SECRETARIA
• QUI ÈS QUI?. Primer dimarts bimensualment.

• TEMPS X TEMPS. Sensibilització als Instituts.

• TALLERS GRUPALS TEMÀTICS. 

• INTERCANVIS GRUPALS DE CONEIXEMENTS.

• SESSIONS DE DIFUSIÓ.

• PARTICIPACIÓ  EN ACTIVITATS DE BARRIS I 
CIUTAT.



QUI POT 
PARTICIPAR?



planxar, 
cuinar, 
cosir,...

maquillatge, 
pintar,...

petites 
reparacions a 

casa,...



12/11/2015

DEMANDES MÉS REPETIDES

 Converses en anglès

 Converses en català

 Aproximació al  Shiatsu

 Petites nocions de francès

 Fer petites reparacions domèstiques

 Ajuda per a fer servir la Plataforma 
digital del Banc del Temps G-L’H

 Aproximació a la Gestalt

 Iniciació Ioga

 Repàs ortografia català

 Aprendre a cosir a màquina

 Com estalviar a les factures 
subministraments

 Informàtica bàsica i com utilitzar el 
mòbil

 Tocar la guitarra espanyola

 Aprendre programa de Project 
Management

 Capsules formació per perdre la 
vergonya

ALGUNES OFERTES

 Ensenyar a jugar a escacs

 Fer companyia i acompanyar al metge

 Aproximació a la prevenció contra la 
violència de gènere

 Petites reparacions domèstiques i 
elèctriques

 Manteniment i reparació de bicicletes

 Nocions sobre resolució de conflictes 
veïnals

 Reparació ordinadors i nocions 
d’ofimàtica

 Receptes de cuina vegetariana

 Receptes de cuina regional i de l’Orient

 Guarniment de centres de Nadal

 Taller amb vídeo “El tiempo como 
moneda”

 Debats sobre situació social.







OCTUBRE.2014 -

2015: MOSTRA 

D’ENTITATS

GORNAL 



“QUI ÉS QUI”
TROBADES DE PARTICIPANTS I 

ACOLLIDES.



Documents per la inscripció:

12/11/2015



CARRER 
JONCS,12

BANC del TEMPS 

GORNAL

ESCOLA 

GORNAL

AVINGUDA 

CARMEN   

AMAYA
C.CIVIC

GORNAL

FFCC

ENS POTS TROBAR:

C/ dels Joncs, 12 

barri GORNAL

08902 

L’Hospitalet de 

Llobregat

Dimarts de  11,30 a 

13h i de 17 a 19h

Dijous de 18 a 19,30h

tf. 93 403 6935

banctempsgornal@gmail.com


