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Sortida a la Sagrada
Familia 
Pel  mes  de  juliol,  es  prepara

una  sortida  al  Temple  de  la

llum de la Sagrada Familia. Una

visita guiada que es farà al 14

de juliol a les 10h. 

Places exhaurides

Sortida  gràcies  al  Programa

Apropa Cultura

Presentació  Informe  Projecte  'Temps

retrobat'  a  la  Biblioteca  Francesca

Bonnemaison

Presentació  Informe  Projecte  Temps  Retrobat

en  el  marc  de  la  Cinquena  Setmana  dels

Horaris.   Hi  ha   participat  en  aquest  estudi

qualitatiu  dones  vulnerables  que  viuen  en

condicions   adverses  i  retallen  les  seves

necessitats més bàsiques i dones professionals

que  es  mouen  entre  temps  i  espais  molt

diversos i contradictoris. PUBLICACIÓ



TALLER DE FORMACIÓ DEL BANC DEL TEMPS A MÀLAGA 
L'Associació Salut i Família i la Xarxa dels Bancs del Temps va organitzar la Jornada

Formativa a Màlaga orientada a identificar potencialitats d'inclusió i desenvolupar

elements de millora en la gestió diària que afavoreixen la participació i l'intercanvi

entre persones de diferents orígens culturals i diverses edats, entre d'altres. El

treball de formació serà reflexiu i participatiu per tal de construir

Visita guiada al Bosc Inundat

La Xarxa del Banc del Temps prepara una

visita guiada al Bosc Inundat i al Planetari

del Cosmo Caixa. Va assistir una quinzena

de persones amb gran èxit

Xerrada del Banc del Temps a Les Planes 
La coordinadora de la Xarxa

del Banc del Temps, la Sra.

Rocío Cuevas impartirà una

xerrada sobre els Bancs del



Temps, els seus valors, l'estructura i l'organització el proper 21 de juny al

Centre Cïvic 'L'elèctric' de les Planes 

PROPERS TALLERS DE
TARDOR 

La Xarxa del Banc del Temps prepara els tallers

del  Banc  del  Temps  de  la  tardor;  es

programaran  quatre  tallers,  sobre  posada  en

marxa  dels  Bancs  del  Temps,  sobre  la

Plataforma  Informàtica,  de  formació  en

comunicació  i  un  darrer  de  la  Gestió  de  la

diversitat  i  de  l'intercanvi  d'experiències.

Informarem properament de més detalls

Participació a l'Àgora
Ciutadana 

La Sra.Rocío Cuevas, com a

coordinadora de la Xarxa dels Bancs

del Temps va participar a la reunió de

la Xarxa per una Ciutadania Activa i

Compromesa (XCAC) i a les properes

comissions de treballque seran a la

seu de la Federació Catalana del

Voluntariat Social. 



Exposició col·lectiva dels socis i sòcies del Banc del Temps de Sant Cugat

El Banc del Temps de Sant Cugat organitza la Tercera Exposició col·lectiva dels

socis i les sòcies del Banc del Temps.Proposen fer-la de pintura, ceràmica i tapís a

la Llotgeta del Museu de Sant Cugat del 17 al 23 de setembre. La data límit per a

participar és fins al 30 de juny. 

Sortida a la platja del Banc del Temps de
Cambrils 

El Banc del Temps de Cambrils organitza una

sortida a la platja el 30 de juny amb el punt i l'hora

de trobada per confirmar. Des de l’Almadrava fins

l’Ametlla de Mar, per la costa,12 km. Bany i dinar.

Tornada a la tarda.

Més informació a bancdeltemps@cambrilsciutat.org

INTERNACIONAL



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, està publicat a l'encapçalament de la pàgina web.
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