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ACTIVITATS

XX anys dels
Bancs del Temps
a Barcelona
La xarxa dels Bancs

del Temps va

commemorar les dues

dècades amb una

jornada especial de

reflexió i diàleg al

Caixa Fòrum amb una

exposició de

l'experiència del Banc

del Temps al sud

d'Europa, en forma de

taula rodona moderada per la Directora General, la Dra. Elvira Méndez. Com a

cloenda de la jornada, la presentació de l'Associació Iberoamericana dels Bancs del

Temps a càrrec del Sr. Julio Gisbert.

Enllaç als material de la jornada

CONCERT DE CAP D'ANY AMB SALVADOR BROTONS

La Xarxa dels Bancs del Temps de 



l'Associació Salut i Família i amb el suport d'apropa cultura organitza una sortida al 

Concert de Cap d'any amb Salvador Brotons a l'Auditori el diumenge 29 de 

desembre a les 18h.  

BANC DEL TEMPS DE
CAMBRILS

BANC DEL TEMPS
DE GAVA

BANC DEL TEMPS LES PLANES

Signatura del conveni del
Banc del Temps de les
Planes
El Banc del Temps de les Planes va

signar un conveni amb l'Associació Salut i

Família pel que passa a formar part de la

xarxa dels Bancs del Temps coordinada

per aquesa entitat. Signaren la Sra.

Josefina Altes com a representant de

l'Associació Salit i Família i el Sr. Jaime

Teixidó Como responsable del projecte



Banc del Temps Les Planes. Va ser al

Centre Cívic l'Elèctric amb la presència de

les representants, Natàlia i Imma i dels

Bancs del Temps de Mira Sol i de Sant

Cugat.

BANC DEL TEMPS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Sortida del Banc del Temps de
Vilafranca del Penedès
El Banc del Temps de Vilafranca del

Penedès va organitzar una activitat des

del Grup de Caminades. L'objectiu de la

sortida d'aquest mes de novembre ha

estat poder visitar i fer una gran donació

de materials destinats als animalons

delCentre d'Acollida d'Animals Domèstics

de la Mancomunitat Penedès Garraf.

 BANC DEL TEMPS SANT JOAN DESPÍ

El proper dia 13 de desembre a les 5 de la tarda a l'Auditori Martí i Pol de Sant Joan

Despí, es farà un concert (2 euros l'entrada amb un sorteig d'una panera) i la

recaudació anirà per a la Marató de TV3 d'enfermetats rares.

BANC DEL TEMPS
DE LLORET DE MAR

BANC DEL TEMPS
DE VIC



BANC DEL TEMPS
DE MIRA-SOL

BANC DEL TEMPS
DE SANT CUGAT

BANC DEL TEMPS PONT DEL DIMONI



BANC DEL TEMPS SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS



Intercanvi de roba del Banc del
Temps de Santa Margarida i
els Monjos

El Banc del Temps de Santa Margarida i

els Monjos organitzà el Mercat

d'intercanvi de roba el passat cap de

setmana a la Plaça Pau Casals.

En total es van fer 106 intercanvis de roba

i 365 peces de roba, que serà utilitzada

per fer un segon ús.

BANC DEL TEMPS SARRIÀ SANT GERVASI

BANC DEL TEMPS VILAFRANCA DEL PENEDÈS



BANC DEL TEMPS SANT SADURNÍ D'ANOIA

El Banc del Temps de Sant Sadurní

d'Anoià participà del 'Renova la teva

roba'

El passat diumenge 24 de novembre el Banc del

Temps de Sant Sadurní d'Anoia, amb la

col·laboració del departament de Medi Ambient i

Acció Social, van organitzar el 1r Mercat

d'intercanvi de roba de 2a mà, "RENOVA LA

TEVA ROBA", una acció emmarcada en la

setmana europea de prevenció de residus, on

van posar el focus en fer consciència d'un residu

important com és la roba.

BANCO DEL TIEMPO DOÑANA



VÍDEO DE CERCA - PROYECTO "BANCO DEL TIEMPO"

VÍDEOS DEL BANC DEL TEMPS

L’Associació  Salut  i

Família  ha  produït  dos

vídeos  de  divulgació

sobre  els  Bancs  del

Temps  amb  l’objectiu  de

que  puguin  ser  utilitzats

per  la  xarxa  dels  Bancs

del  Temps.  EL  TEMPS

ENS IGUALA



Un segon vídeo, recull els

testimonis  personals  que

mostren  la  varietat

d’intercanvis i la diversitat

d’usuaris  i  usuàries  dels

Bancs  del  Temps  com

espais  inclusius  i  de

cohesió  social.  Produït

per  l'Associació  Salut  i

Família i Roger LaPuente

INTERNACIONAL

BANCS DEL TEMPS D'ITÀLIA

El Banc del Temps V (Roma) Inicia el projecte
Geography Sound

El Banc del Temps V (Roma) inicia

un  projecte  musical  anomenat

GEOGRAPHY  SOUND.  El

projecte  pretén  potenciar  el

multiculturalisme  ben  consolidat

present en una de les zones més

vives de Roma.

El  Pigneto  ha  estat  durant  molts

anys una de les zones de Roma

on  és  evident  que  la  societat

italiana  no  està  composta  només

per italians amb arrels a la península, sinó que és un grup de persones que arriben

de moltes parts del planeta, amb la seva càrrega d’expectatives, desig de millorar la

seva condició econòmica, però també amb tot el seu equipatge cultural sovint molt

diferent del dels "nadius".



Activitats de desembre del Banc del Temps de Catània (Itàlia)

L'Associació dels Bancs del Temps

d'Itàlia organitza una activitat de les

cartes d'amor de Napoleó a Josefina

El dimecres 11 de desembre al Centre

Juvenil de Rimini, en una xerrada de

l'actor italià Marco Rossi i Leonina

Grossi, que mostren el resultats d'una

recerca per aclarir la relació entre

Napoleó i Josefina, sota la perspectiva

de gènere a partir d'una important

contribució a la investigació, experta en

joies reials, que va col·laborar aportant

targetes, estudis i fotografies sobre les

joies del “Dolç i fràgil Giuseppina”!

BANCS DEL TEMPS DE GRAN BRETANYA



Banc del temps: oferir el vostre temps a la vostra comunitat

BANCS DEL TEMPS DE BRASIL

La Comunitat del Banc del Temps de Brasil ha fet public un vídeo de Renata Gordo

sobre el funcionament del Banc del Temps



PROJECTE SUBVENCIONAT PER:

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

cancel·la la subscripció modifica la subscripció

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Més informació a la pàgina de facebook


