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Sortida al Teatre Romea 'Èdip'

La xarxa dels Bancs del Temps també organitza la sortida a veure 'Èdip, el divendres
dia 13 d'abril a les 20:30 al Teatre Romea. Inspirat en el mite de la tragèdia clàssica
de Sofocles.
Places exhaurides. En col·laboració amb el Programa Apropa Cultura

Visita guiada al Monestir Santa Maria de Pedralbes
La Xarxa del Banc del Temps a través del programa Apropa Cultura organitza una
visita guiada al Monestir Santa

Maria de Pedralbes. Un conjunt de monuments d'estil gòtic, fundat pel rei Jaume II i
per la seva esposa Elisenda de Montcada en 1326.
La visita es farà el dissabte 5 de maig a les 11h del matí. Inscripcions:
rcuevas@saludyfamilia.es

Sortida al Mercat
de les Flors
Els Banc del Temps varen
anar al Mercat de les
Flors a veure 'Iuanmi', van
ser una decena i van
quedar entusiamats amb
l'espectacle

de

dansa

contemporània.

Festival de Sopes del món
El Banc del Temps de Porta - Ateneu la
Bòbila organitza la quinzena edició del
Festival Sopes del Mòn. Serà el
diumenge, 18 de març a la marquesina
de Via Júlia a les 13h
Abans, però hi haurà un espectacle de
circ.
Aquesta és una activitat tradicional del
Banc del Temps. Hi haurà una
setentena de sopes i entitats
participants.

LES CUINES I ELS BANCS DEL TEMPS

CUINA DE QUARESMA I
PRIMAVERA AL BANC DEL TEMPS
DE LA BARCELONETA
El Banc del Temps de la Barceloneta
engega un nou Taller de Cuina de
Quaresma i Primavera, amb la Maria
Cinta Cortés. Tots els dissabtes, a
partir del 17 de febrer fins al 24 de
març, a les 10 del matí, a la cuina del
Centre Cívic. Places limitades.

Taller de cuina: Empanades
colombianes de pollastre
El Banc del Temps de Trinitat Vella
organitzà un taller d'Empanades
colombianes de pollastre a càrrec de
Maria

Bunyols de vent
El Banc del Temps i Voluntariat de Sant
Joan Despí organitza també el Taller
de cuina: Bunyols de vent, a càrrec de
Maria Alvarez al Centre Cívic Sant
Pancraç. Serà el 21 de març a les 18h.
Més
informació:bancdeltemps@sjdespi.net

Taller de cuina: Catànies
El Banc del Temps de Vilanova i la
Geltrú organitza el Taller de cuina de
Catànies a càrrec de Marisa Maristany
al Centre Cívic. Serà el 20 de març de
16:30a 18:30
Cal inscriure's a:
bancdeltemps@vilanova.cat

Mercat d'intercanvi de
Primavera del Banc del
Temps del Masnou
El Banc del Temps de Masnou
organitzarà el 21 i 22 d'abril el
tradicional Mercat d'intercanvi de
Primavera on es poden bescanviar
articles nous o en excel·lent estat. Serà
a l'espai Els Vienesos C/Segarra, 12 El
Masnou.
Per cada article que s'aporti, es rebran
punts a bescanviar per articles.
Aquesta iniciativa vol ser una eina per
reduir i prevenir la generació de
residus, a més de fomentar la
solidaritat i crear espais de trobada
entre els ciutadans.

II Cicle de xerrades filosòfiques pràctiques,
Charles Darwin
El Banc del Temps de Cambrils prepara la
xerrada 'Charles Darwin, disseny poc intel·ligent'
a càrrec de Jordi Branchat. Serà el proper 16 de
març (divendres) a les 19h al Centre Cívic les

Basses.
Aquesta és una iniciativa que s'inscriu dins el cicle de 'xerrades de Filosofia del Banc
del Temps', que s'imparteixen un divendres al mes. Obertes a tothom.
Les xerrades són a càrrec de Jordi Branchart

7ª Jornada del Banc del Temps Pont del Dimoni
El passat 10 de març es celebrarà la 7a Jornada del Banc del Temps Pont del
Dimoni.
De 9.30 a 20 hores al Centre Cívic Santa Eugènia i a l'Espai Marfà, van haver-hi
més de 50 activitats gratuïtes obertes a tothom i interessants ponències.

Reunió de confiança dels Bancs del
Temps de Ciudad Jardín
El Banc del Temps de Ciudad Jardin ha
celebrat la primera reunió de confiança
de l'any molt participativa i una mica
peculiar, amb un esmorzar de xurros
amb xocolata, i amb l' assistència per
part d'usuaris/es del BDT on un/a a
un/a han intervingut en la dinàmica
"Pilota calent". Mitjançant aquest joc

han sorgit diferents propostes i millores
per a aquest any

El Banc del Temps de Rivas
Vaciamadrid, amb la
campanya 'Dóna el teu
cabdell'
El Banc del Temps de Rivas
Vaciamadrid col·labora en la campanya
'Dóna el teu cabdell' . Una recollida de
cabdells de llana per impulsar els seus
projectes solidaris "Teixint solidaritat".
La campanya consisteix en la recollida
de cabdells de llana i restes de labors,
una iniciativa que sorgeix per poder
subministrar llanes perquè les
persones voluntàries puguin teixir per
als diferents projectes solidaris com
camps de refugiats, col·lectius
vulnerables, cooperació internacional,
etc.

INTERNACIONAL
Desè aniversari de la presentació al Capitoli
de l'Associació Nacional dels Bancs del
Temps d'Itàlia
En el desè aniversari de la presentació al
capitoli de l'Associació Nacional de bancs
del temps, el director, juntament amb la
coordinació dels bancs del temps de
Roma, organitza una jornada els dies 23 i
24 de març dedicades a l'esdeveniment.

L'esdeveniment ha estat i organitzat com un moment de reflexió, de comparació i de
proposta que té el seu centre de gravetat en els grups de treball, treball que ha de
ser sintetitzat en un text final.
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