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La Asociación Salud y Familia desea felices fiestas a beneficiarias, entidades socias

y organismos financiadores.



L'Associació Salut i Família desitja bones festes a tothom, beneficiàries, entitats

sòcies i organismes finançadors.

L' Ajuntament de Sevilla organitza les Jornades sobre Economía col·laborativa i

Bancs del Temps

L'Ajuntament de Sevilla organitza unes jornades sobre "Economies col·laboratives i

Bancs del temps", que van ser el passat 13 de desembre a les que va assistir en qualitat

de ponent la Sra. Josefina Altés, voluntària de l'Associació Salut i Família dels Bancs del

Temps 

 SORTIDES DE TARDOR



VISITA AL MUSEU FREDERIC MARÈS

La xarxa dels Bancs del Temps van anar a la sortida al Museu Frederic Marès a

veure la col·lecció d'escultures; va ser el dissabte 24 de novembre a les 10h. També

gràcies al Programa Apropa Cultura

SORTIDA AL TEATRE LLIURE

LA NÉTA DEL SENYOR LINH

La Xarxa dels Bancs del Temps va a

veure l'obra de Philippe Claudel, la

néta del senyor Linh, el Teatre Lliure,

dirigida per Guy Cassiers.

Versió teatral de la famosa novel·la de

Philippe Claudel, amb més de dos-

cents mil exemplars venuts i publicada

en onze idiomes. Una faula sobre l'exili,

la soledat i la recerca de la identitat. Un

monòleg interpretat per Lluís Homar en

un dels muntatges del mateix text del

director de l'Toneelhuis Guy Cassiers.

Una activitat que es realitza gràcies al

programa Apropa Cultura

entrades exhaurides



Taller de creixement personal
del Banc del Temps del
Vendrell

El Banc del Temps de l'Vendrell

organitza un Taller de creixement

personal a través de l'anàlisi

tradicional. El cicle constarà de vuit

sessions en què es podrà arribar

Autonomia i connectar amb l'ésser

interior.La propera serà el 20 de

desembre

A càrrec de Conxita Grau a la Sala de

Reunions de la 4a planta de l'Eina a les

18h

Més informació:

tempsenxarxa@gmail.com

El Banc del Temps de Vilanova i la

Geltrú prepara un cicle de taller

Yoga-Nidra

El Banc del Temps de Vilanova i la

Geltrú prepara un cicle de Ioga-Nidra,

el temps cíclic durant el 2019. Impartits

per Ana Sesma Nuez.

INTERNACIONAL



Mercat de Nadal Banc del Temps de

Catània

El Banc del Temps de Catània,

participarà en el Mercat de Nadal

organitzat per l'administració de

Sant'Agata li Battiati els dies 14, 15 i 16

de desembre, de les 10.30 a les 20.30

a l'antiga vila de Sant 'Agata Li Battiati.

Durant el mercat s'exposaran objectes

dels nostres laboratoris,

s'intercanviaran diversos llibres de

ficció (Free Library) i per als nens

s'activarà una animació de pintura

sobre còdols.

VÍDEO DE LA  XARXA DEL BANC DEL TEMPS A ITÀLIA 
L'Associazione Nazionale Banche Del Tempo ha editat un vídeo explicatiu i educatiu dels

Bancs del Temps.

Agermanament dels Bancs del

Temps d'Ali Terme y Niquelino al

2019

Els Bancs del Temps de Ali Terme i de

niquelina anuncien la seva



agermanament per al proper 2019

PROJECTE SUBVENCIONAT PER:

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web
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