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• Presentació del Grup :
L'objectiu principal d'aquest grup d'economia solidària és afavorir l'expansió de l'ésser humà i 
permetre que cadascú obtingui el millor possible, al llarg de la seva vida, el temps dedicat a la 
formació, a una activitat remunerada, al voluntariat i a la vida familiar o personal.

L'economia solidària la plantegem com UNA VIA ALTERNATIVA AL CAPITALISME, 
prometedora per al conjunt de la societat i està basada en la tolerància, la llibertat, la democràcia 
directa, la transparència, la igualtat i la sortida cap a un món millor i més repartit econòmicament.

Els principals objectius per saber què i per què és l'economia solidària són:
LA IGUALTAT, per satisfer de manera igual els interessos de tots les persones interessades per les 
activitats de l'organització.
L'OCUPACIÓ, l'objectiu és crear llocs de treball estables i afavorir l'accés a persones desfavorides. 
Assegurar a cada membre del personal condicions de treball dignes i així estimular el seu 
desenvolupament personal i les seves responsabilitats.
MEDI AMBIENT, utilitzar mètodes de prroducción i productes que no siguin perjudicials per a la 
naturalesa, aconseguint solucionar gairebé involuntàriament els grans problemes actuals 
mediambientals.
COOPERACIÓ, per afavorir la cooperació en lloc de la competència, dins i fora de l'organització. 
sense caràcter lucratiu, en les iniciatives solidàries per tal no serà l'obtenció de beneficis, sinó la 
promoció humana i social, la qual cosa no obsta perquè sigui imprescindible el equilibrar el compte 
d'ingressos i despeses, i fins i tot, si és possible, la obtenció de beneficis. Això si, els possibles 
beneficis no es repartiran com a benefici particular, sinó que es revertiran a la societat mitjançant el 
suport a projectes socials, a noves iniciatives solidàries oa programes de cooperació al 
desenvolupament, entre d'altres.
QUE HAGI UN COMPROMÍS AMB L'ENTORN, les iniciatives solidàries estaran plenament 
presents en l'entorn social en què es desenvolupen, la qual cosa exigeix la cooperació amb altres 
organitzacions que afronten diversos problemes del territori i la implicació en xarxes, com a únic 
camí perquè experiències solidàries concretes puguin generar un model socioeconòmic alternatiú.

CONTACTE
Mail : gecostap@gmail.com

• Presentación Banc del Temps :
El Banc del Temps és un projecte de millora de la convivència entre les persones que viuen o 
treballen en un mateix indret, a través de l’intercanvi del seu temps, de serveis i 
productes/objectes, i ha assolit en aquests darrers anys un èxit de participació tant a nivell local, 
com a nivell estatal o internacional, molt per damunt del que era previsible.

El Banc del Temps és un dels màxims referents, capdavanter en la seva tasca , havent portat la seva 
experiència més enllà de les fronteres del nostre país, participant a intercanvis entre Bancs del 
Temps europeus.

El Banc del Temps vol promoure intercanvis per a tasques d’atenció a persones, siguin criatures, 
gent gran o gent malalta, i també vol donar oportunitats perquè la gent es conegui i confiï en els 
altres per tal de resoldre necessitats de la vida diària. En aquest Banc únicament es pot dipositar 
temps, que es retira en el moment d’ésser utilitzat.

El Banc del Temps està obert a dones i homes i pretén millorar la qualitat de vida de les persones, 
així com per altres tasques de la vida quotidiana, alhora que trobem gent en qui confiar i amb qui 
intercanviar serveis.



Com es pot formar part del Banc del Temps

Totes les persones tenim coses a oferir i a demanar. Qualsevol persona, dona, home, gran o jove que 
es pot inscriure al Banc del Temps omplint la butlleta d’adhesió (fitxa)

Contacte

En tots els casos, és convenient tenir una entrevista amb el Grup d'Economia Solidaria (Mail : 
gecostap@gmail.com) per tal d’aclarir què podem oferir, què volem rebre i durant quantes hores de 
temps.
L’admissió del Banc del Temps implicarà l’acceptació de les normes d’intercanvi.


