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UTILITZACIÓ DEL TALONARI DEL BANC DEL TEMPS 

Els intercanvis que es realitzen no són bilaterals. ("jo et dono i tu em dones") sinó multilaterals: la 

persona A ajuda B, B ajuda C, C ajuda D, i D ajuda A. 

Una vegada feta l’entrevista inicial del Banc del Temps cada soci/ disposa d’un saldo de 10 hores al 

seu favor i d’un talonari per a realitzar els pagaments dels serveis que es sol·liciten. 

Es recomana que es porti el taló al Punt d’Igualtat en un període de dues setmanes d'ençà que 
s’ha rebut el servei, per tal que l'altra persona pugui fer ús d'aquestes hores.  

Com a norma general, s’hauria de procurar no tenir mes de 15 hores en negatiu o en positiu, ja 
que això podria trencar l'equilibri del banc.   

Exemple d’utilització del talonari: 

 

 
En Pep Mas, soci número 42, ha sol·licitat al banc del temps que algú li ensenyi a 
utilitzar l’internet. 
 

Des del Punt d’Igualtat s’ha fet la recerca de les persones que formen part del 
banc del temps i que poden oferir aquest servei i se li han facilitat les dades, entre 
altres, de la Laia Roca. 
 

En Pep ha contactat amb la Laia i s’han posat d’acord per a fer aquest intercanvi. 
Es troben el dia 20 de novembre i la Laia dedica 2 hores a ensenyar a en Pep com 
funciona l’internet. 
 

Una vegada finalitzat l’intercanvi, en Pep omple un dels seus talons amb tota la 
informació relativa a l’intercanvi que acaben de fer, el signa i l’entrega a la Laia. 
 

La Laia farà arribar aquest taló al Punt d’Igualtat on el comptabilitzaran en el seu 
compte corrent com a ingrés al seu favor. Així, en aquest moment la Laia disposa 
de dues hores a favor seu per a disposar de qualsevol dels serveis que s’ofereixen 
des del banc del temps. 
 

Al mateix temps, es comptabilitzen aquestes dues hores com a saldo negatiu en el 
compte corrent d’en Pep. 

 

 


