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INAUGURACIONS I CELEBRACIONS
BANC DEL TEMPS DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Aniversari del Banc del Temps de Vilanova i la Geltrú
El Banc del Temps de Vilanova i la Geltrú va
organitzar la Trobada d’estiu de socis i sòcies el
divendres 14 de juny al Centre Cívic La Sardana. Els
usuaris i usuàries van fer una valoració en comú del
projecte i van exposar idees sobre com millorar la
participació, tant en els intercanvis de serveis com també als tallers. La trobada
també va servir per a celebrar els 10 anys d’existència d’un projecte que està viu,
amb energia i en ple funcionament.

ACTIVITATS

Visita guiada als carrers guarnits de la
Festa Major de Gràcia 2019
La Sra. Josefina Altès Campà organitza una
visita comentada als carrers guarnits de la Festa
Major de Gràcia; una activitat adreçada a
persones vinculades al Banc del Temps. És una
activitat gratuïta a la que cal inscriure's al correu:
josefina_altes@hotmail.com. Serà el dissabte, 17
d'agost a les 9h del matí a la Plaça del Diamant .
La Sra. Altès és una gracienca d'ampla
trajectòria i arrelada i compromesa amb aquest
barri de Barcelona, a banda de la seva trajectòria
com a impulsora i introductora dels Bancs del
Temps i amb una gran activitat cívica,
reconeguda amb la Medalla d'Honor de
l'Ajuntament de Barcelona al 2017, i actualment
col·laboradora de l'Associació Salut i Família.

BANC DEL TEMPS DE SANT MARTÍ
Dinar de fi de temporada del Banc
del Temps de Sant Martí
El Banc del Temps de Sant Martí
organitzà un dinar de fi de temporada
en el que es va lliurar un Diploma de
reconeixement merescut a la Sra.
Josefina Altès Campà com a 'màxima
impulsora del projecte del Banc del
Temps'

BANC DEL TEMPS DRETA EIXAMPLE I FORT PIENC

Taula informativa del Banc del Temps
Dreta Eixample i Fort Pienc
El Banc del Temps Dreta Eixample i Fort
Pienc posar una taula informativa a la
plaça Fort Pienc dinamitzada amb un
taller de manualitat nàutica(vaixells amb
material reciclat), el passat dissabte, 15
de juny

BANC DEL TEMPS DE SANT BOI
El Banc del Temps de Sant Boi
organitza un dinar de germanor fi de
curs.
El Banc del Temps de Sant Boi clou
així el curs, amb un dinar de germanor
que serà el proper 12 de juliol a les
20:45 a l'àrea de picnic Camps Blancs,
s'ha de portar el menjar i llums. És una
convocatòria oberta a tothom

BANC DEL TEMPS DE GAVÀ
Presentació del Banc del Temps
Escolar de Gavà al Col·legi
Immaculada Concepció
El Banc del Temps Escolar de Gavà
Escolar ha fet una presentació als
alumnes que han acabat el 4rt d'ESO del
Col·legi Immaculada Concepció de Gavà,
donant a conèixer noves formes
d'economia solidaria a les joves
generacions. Una xerrada a càrrec de
Mercè Buxadé i Laura Esther Navarro.

Activitat de juliol del Banc del
Temps de Gavà
El Banc del Temps de Gavà organitza
l'activitat del mes de juliol que serà
l'actuació del grup poètic musical
Poetmus, una comunió d'art i
sentiments que surten del cor. Poesia
recitada i cantada
dijous 11 de juliol de 18,30 a 19,30 al
Casal Municipal d'Entitats Sant Jordi,
Rambla Vayreda 31, Sala Polivalent del
4rt pis.

BANC DEL TEMPS DE BERGUEDÀ
El Banc del Temps de Berguedà va
organitzar una caminada per Puig-Reig
juntament amb 10 bancs de temps de tot
Catalunya: Banc De Temps Lleida,Banc
de temps de Vilafranca del
Penedès, Banc de Temps de Sant
Sadurní d'Anoia, Banc de Temps de Sant
Celoni, Banc De Temps de Blanes Banc
Del Temps Pont del Dimoni, Banc Del
Temps Vic, Banc del Temps del Moianès i
Banc de Temps de Piera.

BANC DEL TEMPS DE BREDA

El Banc del Temps organitza 'Berenars en italià'
El Banc del Temps organitza 'Berenars en italià' del 14 de
maig al 9 de juliol.
Cada segon dimarts de cada mes a l'Heura. De 18h30 a
19h30. És obert a tothom. Vine a un berenar on només es
pot parlar en italià.
Més informació:
bancdetempsdebreda@gmail.com

BANC DEL TEMPS DE PREMIÀ DE MAR
Primera graella d'activitats del Banc
de Temps de Permià de Mar
El Banc de Temps de Premià de Mar ja disposa
d'una graella d'activitats per als seus socis.
Aquesta graella, que es pot consultar al web del
Banc de Temps, està dividida en seccions
temàtiques que van des de l'acompanyament i
cura d'éssers vius fins a la cuina, passant per la
pràctica d'idiomes, les petites reparacions o les
ajudes domèstiques, entre d'altres. Informació
publicada a la web de l'Ajuntament de Premià de
Mar

BANC DEL TEMPS ENTREVECINOS

El Banc de Temps Entrevecinos de
València col·labora en el projecte
europeu col·labor-ACTIVE
El seu objectiu és augmentar les
competències de les persones grans i
les seves comunitats i millorar
l'envelliment actiu a través de
l'economia col·laborativa.
Al maig comença un programa de
formació. Si ets una entitat / associació
o persona física que t'interessa i / o
treballes sobre aquest tema, pots
demanar més informació i inscriure't de
manera gratuïta a l'suelen@uv.es

PROPERES SORTIDES DEL BANC DEL TEMPS
'Flamenco-ballet, 'Atrapado en
el Tiempo'
La xarxa del Bancs del Temps organitza
una sortida al Teatre Goya a l'espectacle
de Flamenco Ballet 'Atrapado en el
Tiempo' Serà el proper dia 27 de juliol a
les 18h al Teatre Goya. Un espectacle en
què predomina la fusió del flamenc més
pur, amb danses contemporànies i jazz;
una proposta nova i diferent, un
espectacle comercial, que marca un
"Temps Nou" al flamenc.

Inscripcions a
saludyfamilia@saludyfamilia.es
Activitat programada gràcies a Apropa
Cultura

INTERNACIONAL
Festa d'inici d'estiu del Banc del Temps d'Aliterme
La Banca del Tempo Aliterme prepara una festa d'inici de
l'estiu, que serà el dissabte 29 de juny a les 17:30 amb el
títol de 'És el moment de la inclusió i del contrast amb el
malestar social'
Està obert a tothom. Amb les intervencions de Tonino
Genovese, Enrico Pistorino i Don Vicenzo D'Arrigo

Neix el Banc del Tiemps de Impaqtolab us
El Banc del Temps de Loja (Equador) inaugura
un nou Banc del Temps, ampliant així la xarxa a
l'Equador.
Neix amb l'objectiu d'impulsar el canvi i
administrar eficaçment el temps, s'inaugurarà la
nova agència de Banc del Temps a Loja a través
de Fundació CAJE i Fundació Equel, el dia
dimecres 10 de juliol a les 16h30. L'agència del
Banc del Temps serà un lloc de trobada on es
realitzarà l'intercanvi de coneixements i habilitats
sense l'ús dels diners.
El Banc del Temps ha estat format com un
projecte de vinculació de la Universitat Tècnica
Particular de Loja (UTPL), i treballat també per la
Càtedra UNESCO, la fundació Emprenent de
Loja i els alumnes de la matèria de Governs
Autònoms Descentralitzats de la UTPL.
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