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Sortida CosmoCaixa - El Bosc Inundat
La xarxa del Banc del Temps organitza
una sortida a CosmoCaixa de Barcelona.
Es tracta d'una visita comentada a
l'activitat permanent 'El Bosc Inundat', un
recorregut per una rèplica de la selva
tropical.El recorregut ha estat pensat
perquè el visitant pugui observar la selva
des de tots els punts de vista possibles: sota terra, sota l'aigua, vora l'aigua, en terra
ferma i des de dalt. Un privilegi que ni a la mateixa selva és possible.
Dissabte, 1 de juliol a les 10:30 davant l'entrada principal
places limitades
Inscripció i més informació: rcuevas@saludyfamilia.es

Assistència i participació de la Xarxa del Bancs del Temps a la I
Jornada del Banc del Temps a Còrdova
La Xarxa del Banc del Temps de
l'Associació Salut i Família
participarà a la I Jornada dels
Bancs del Temps de Còrdova,
que va ser el dissabte 24 de
juny. La coordinadora de la
Xarxa, la Sra. Rocio Cuevas, va
fer la xerrada 'Els Bancs del
Temps a Espanya. Presentació
de l'estudi sobre els bancs del
temps a Espanya. Situació
Actual i perspectives'

Notícia a La Vanguardia
Noticia a Diario Córdoba
Notícia a 20 minutos

Visita guiada 'Dona i Modernisme'
Diumenge dia 18 de juny els Bancs del Temps de l'Associació Salut i Família van
gaudir d'una visita guiada del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) sobre el
paper de les dones en el modernisme. Una activitat possible gràcies al programa
'Apropa Cultura'

Segona edició de la Festa dels Temps
Dissabte passat es va celebrar la segona
edició de la Festa dels Temps al Parc de
la Catalana (Barceloneta) on des de les
10 del matí els mateixos usuaris i
usuàries van dur a terme diferents tallers,
activitats i espectacles en viu al costat de
la platja .
Enllaç a l'artícle a Público

Revetlla de Sant Joan al barri de
Porta
L'Ateneu la Bòbila organitza i celebra la
revetlla de Sant Joan al Barri de Porta
amb diferents activitats infantils, per
començar.
Posteriorment hi va haver un sopar de
germanor i la tradicional encesa de la
foguera, va clausurar la (suposada) nit
mé curta de l'any, activitats musicals.
A més, el dia 28 de juny a les 19h,
l'Ateneu acull una xerrada sobre el
projecte Radars al barri de Porta

Revetlla de Sant pere al
barri de Sant Martí
Dimecres, 28 de juny el Banc del
Temps de Sant Martí assistirà a la
revetlla que tindrà lloc al Centre
Cultural la Farinera del Clot. És una
revetlla de barri amb un sopar popular,
actuacions musicals, foguera, coca,
cava i petards

BANC DEL TEMPS ESCOLAR AL COL·LEGI IMMACULADA
CONCEPCIÓ DE GAVÀ.
El passat dijous 15 i divendres 16 al matí, el banc
del Temps de Gavà va estar explicant que són i
com funcionen els bancs del temps els alumnes de
4t ESO. A l'alumnat li va agradar molt la idea de
"l'economia solidària, sense diners i intercanvi de
temps x temps", i han sortit moltes propostes de
cara al futur.

Sortida del Banc del
Temps de Cambrils
El Banc del Temps de Cambrils va
organitzar una excursió per conèixer el
litoral marítim. A les fotografies al seu
pas per l'Ametlla de Mar. El temps va
acompanyar i va ser tot un èxit.

PREMIS
CONCURS DE
FOTOGRAFIA
El passat dimecres 21
de juny el Banc del
Temps de Cambrils va
celebrar l'acte de
lliurament de premis
del concurs de
fotografia 'Vistes amb
el Cor'. Les fotografies
guanyadores i les més
votades pel jurat estan
exposades a la Sala
d'Actes del Centre Cívic Les Basses de Cambrils. Aquest Banc del Temps agraeix a
totes les persones que han participat enviant-nos les seves fotografies i que han fet
possible aquest concurs tan significatiu per a ells, La fotografia és la guanyadora del
primer premi. Aquí l'enllaç a les participants

Festa del 8è aniversari del Banc del Temps de
Málaga
El Banc del Temps de Màlaga va
celebrar els seus vuit anys de vida i
de servei a la comunitat dissabte
passat, 17 de juny amb més de 100
usuaris en actiu. La celebració va ser
en la Sínia de Màlaga

Exposició fotogràfica del Banc del
Temps de Valladolid
El Banc del Temps de Valladolid mostra
les fotografies del IV concurs fotogràfic.
Es poden veure fins al 28 de juliol,
podràs veure les deu fotografies del
concurs a la sala 15 del Centre Cívic
La Victòria, en horari de 10:00 a 13:00.

INTERNACIONAL
Trobada de primavera del Banc del
Temps de Coimbra
La Trobada del Banc de Temps a la primavera es
va celebrar a Coimbra els dies 9 i 10 de juny. Va
ser una Trobada especial, fins a perquè es va
realitzar l'any en què commemorem - amb el
suport de la Secretaria d'Estat per a la Ciutadania i Igualtat -els 15 anys del Banc de
Temps a Portugal.
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