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Activem el Banc del Temps 

de Calonge i Sant Antoni 
 

Jornades Obertes i Participatives 

02 i 03 de Novembre de 2021, de 18:30h a 20:30h 

 
Llocs: Sala de Plens de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i Palau Firal. 

 
 

Presentació  

 
Els dies 02 i 03 de novembre es van dur a terme dues trobades obertes a tota la ciutadania 

del municipi per començar a donar forma al Banc del Temps de Calonge i Sant Antoni. Al llarg 

d’aquestes reunions es va presentar la feina feta prèviament per impulsar el projecte, així com 

es van obrir diversos espais de creació col·laborativa i de diàleg veïnal amb l’objectiu de definir 

quina hauria de ser l’estratègia a seguir per aconseguir que el Banc del Temps esdevingui un 

espai útil i necessari pel poble. 

Tot seguit es recullen, de manera sintètica, els objectius i els temes treballats en el marc de 

les sessions participatives. 

 

Objectius de les jornades  

 
1. Presentar el procés d’impuls del Banc del Temps de Calonge i Sant Antoni i donar-hi 

continuïtat. 

2. Dissenyar conjuntament l’estratègia del Banc del Temps. 

3. Indagar en els nivells de participació i implicació de les persones i entitats del 

municipi en el projecte. 
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Presentació del procés d’impuls del Banc 

del Temps 

 
En les dues sessions s’han presentat les diverses fases que s’han seguit fins a arribar a les 

dues trobades participatives del 02 i el 03 de novembre, així com el marc metodològic que 

s’està utilitzant per dissenyar l’estratègia del futur Banc del Temps de Calonge i Sant Antoni. 

Fases: 

Impuls de la Comissió de Seguiment i Avaluació: amb el suport de l’Ajuntament es va 

proposar a un grup de 8-12 persones del municipi. 

La funció d’aquest grup, en el moment inicial del procés, és ajudar a arrelar el projecte 

a les necessitats del  municipi. Per fer-ho de la manera més representativa possible, 

s’empren diversos criteris per afavorir la diversitat de perspectives. Entre aquests, 

destaquen: 

 

◦ Diversitat de gèneres. 

◦ Diversitat d’edats. 

◦ Diversitat cultural proporcional a la població. 

◦ Diversitat sectorial. 

◦ Pluralitat de perspectives. 

◦ Tolerants i dialogants davant el debat/conflicte. 

◦ Respecte i lideratge social. 

◦ Capacitat de participar en reunions un cop al mes. 

◦ Representació de visions minoritzades. 

 

La diagnosis serà publicada a la web de l’Ajuntament de Calonge i 

Sant Antoni. 
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Treball de codisseny estratègic del Banc 

del Temps: Propòsit i línies estratègiques 

Per tal de definir l’estratègia del Banc del Temps resulta necessari identificar, primer de tot, 

un propòsit. Allò que es vol aportar al municipi a través del projecte. 

El propòsit és la resposta que com a projecte donem a alguna necessitat 

que identifiquem en la societat i el món. La seva raó de ser. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Propòsit: 

El Banc del Temps ha de treballar per construir... 

Un municipi cohesionat i dialogant, que reconeixi i 

que valori la seva diversitat, el seu llegat històric i 

natural i que obri i comparteixi els seus recursos 

per satisfer les necessitats i afrontar els reptes de 

la comunitat i la natura. 
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Un cop definit el propòsit, es va dur a terme un treball en petits grups al voltant de diverses 

taules. A cada taula s’ha presentat una proposta de línia estratègica i s’ha convidat a la gent 

a validar-les, aportar-hi possibles objectius, accions i entitats/persones implicades. 

 

Les línies estratègiques són la manera a través de la qual volem aconseguir 

realitzar el nostre propòsit. 

Les línies estratègiques proposades que es van validar i sobre les que es va treballar van ser: 

 
 

 
 

Al llarg de les dues trobades, a més de presentar i validar la proposta de línies 

estratègiques, es va convidar a les persones participants a proposar objectius i 

activitats que podrien ajudar a donar-hi resposta. 

 

 

Estratègia 1: Revaloritzar a les persones, les entitats i la natura del poble. 

Estratègia 2: Impulsar el diàleg per la cohesió social. 

Estratègia 3: Obrir i compartir espais i recursos. 
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Participació i lideratges en el Banc del 

Temps de Calonge i Sant Antoni 

En la darrera part de la sessió del dia 03 es va obrir un espai per dialogar i valorar 

conjuntament quin grau d’implicació voldrien tenir en el Banc del Temps. 

Això ens va permetre identificar que hi havia veïns i veïnes amb ganes d’implicar-se a diferents 

nivells i que hi havia motivació tan per responsabilitzar-se des de la ciutadania com de 

participar de les activitats que es puguin proposar. També hi va haver participants que 

preferien mantenir-se en un espai de seguiment i veure com s’anirà desenvolupant en el futur. 

 

Per més informació i/o si voleu participar-hi 

podeu contactar a:  

bancdeltemps@calongeisantantoni.cat 
 

mailto:bancdeltemps@calongeisantantoni.cat

