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Es posa en marxa el servei d'intercanvi de temps o coneixements
Temps x temps

Dimarts 20 de maig de 2008
Es tracta d'una xarxa d'ajuda mútua d'intercanvi de temps o coneixements
sense ànim de lucre L'Ajuntament de Castellar del Vallès, a través de les
Regidories de Voluntariat i Gent Gran, va posar en marxa la setmana passada el nou
servei Temps x temps. Es tracta d'una xarxa d'ajuda mútua d'intercanvi de temps o
coneixements, sense ànim de lucre, que obeeix a un doble objectiu; d'una banda,
fomentar la cooperació i la participació de la ciutadania per intercanviar temps i
habilitats i, de l'altra, donar, rebre i compartir el temps. El projecte es basa
principalment en la col·laboració de dues parts; la població interessada en realitzar i
rebre intercanvis de serveis, i l'Ajuntament, que s'encarrega de donar el suport tècnic
al projecte. Així, les persones que en vulguin formar part poden concertar una
entrevista amb les Regidories de Voluntariat i Gent Gran (carrer de Sant Llorenç, 7,
telèfon 93 714 40 40) per comunicar què poden oferir, què volen rebre i de quantes
hores disposen. A partir d'aquí, entraran a formar part d'una borsa de persones
gestionada per l'Ajuntament, que els proporcionarà el contacte de l'altra persona per
rebre el servei. La iniciativa s'adreça a tota la població del municipi major de 18
anys, que podrà rebre i/o oferir serveis relacionats, entre d'altres, amb l'atenció a les
persones, la cura del cos i la salut, el suport al domicili, les noves tecnologies o la
formació. El nou servei es va presentar a Castellar la setmana passada, en un acte
públic que es va celebrar a la Sala de Petit Format de l'Ateneu i que va comptar amb
la presència, a més dels tècnics de Participació i Gent Gran de l'Ajuntament, de la
regidora de Voluntariat i Gent Gran, Glòria Massagué i de la tècnica del programa
de Gent Gran i secretària del Banc del Temps de Terrassa, Cristina Campderrós.
Després del seu naixement l'any 1992 a Itàlia, actualment existeixen prop de 300
bancs del temps arreu del món.
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