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SORTIDA AL MERCAT DE LES FLORS:

La Xarxa dels Bancs del Temps organitza
una sortida al Mercat de les Flors a assistir
a l'espectacle de dansa contemporània
'Iuanmi'. Serà el proper divendres, dos de
març. IUanMI parla de la transformació de
les persones i dels grups, de les
diferències de cada individu que permeten
aquesta transformació.

Places limitades
Inscripcions: rcuevas@saludyfamilia.es
Aquesta activitat és possible gràcies al Programa Apropa Cultura

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.



Dirigida per Oriol Broggi
Places limitades. Més informació: rcuevas@saludyfamilia.es En col·laboració amb el
Programa Apropa Cultura

Sortida al TNC
Els Banc del Temps varen
anar  a  veure  el
'Frankenstein'  de  Mary
Shelley al Teatre Nacional
de Catalunya.
Va  ser  tot  un  èxit  i  van
passar  les  dues  hores
molt entretingudes.

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 crêpes 'Fer una recepta en
francès'  del Banc del Temps de Sant
Joan Despí
El Banc del Temps de Sant Joan Despí
organitza un taller de "Crêpes", dins el
grup de conversa en francès.
Serà el 23 de febrer de 18 a 19:30
Més informació a
bancdeltemps@sjdespí.net

El banc del Temps de Sant Joan Despí
organitza també el Taller de cuina:
Tapes a càrrec de Mari Carmen al
Centre Cívic Sant Pancraç, serà el 21
de febrer a les 18h

Exposició Banc del Temps de Gràcia
El Banc del Temps de Gràcia va organitzà
l'exposició fotogràfica als Lluïsos de Gràcia. És una
mostra que van fer els socis del Banc del Temps a
la  Sortida Fotogràfica a Sitges el passat 21
d’0ctubre 2017. Juan Carlos González, Josep
Navarro i la Marta Compte van preparar l’exposició.
I el dia 30 de gener de 2018 es va convocar una
reunió de diferents usuaris del Banc del Temps de
Gràcia amb la coordinadora Rocio Cuevas

7ª Jornada del Banc del Temps

El proper 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, més de 50 activitats gratuïtes
obertes a tothom i interessants ponències.
Si tens un estona, posat en contacte amb nosaltres:
bdtpontdeldimoni@gmail.com
Es pagarà amb temps!



Màgia al Banc del Temps de Porta - Ateneu la Bòbila

El Banc del Temps de Porta i l'Ateneu la Bòbila varen celebrar un espectacle de
màgia al gener amb el Màgic Monsí. Aquest, però va ser un petit tast d'un futura

tallers de màgia que es celebraran properament

Harry Potter i el Banc del Temps de Rivas

El Banc del Temps de Rivas Vaciamadrid celebra per quart any consecutiu la Harry
Potter Book Night a càrrec de la usuària i gestora Elena Reina, que trasllada el món
més màgic celebrant la Harry Potter Book Night a la Casa de les Associacions de
Rivas. El tema d'aquest any han estat els animals fantàstics, i a través del món
màgic de J.K. Rowling hem après molt sobre aquestes criatures, que ens ajuden a
incentivar la creativitat i l'interès per la lectura.



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

INTERNACIONAL

Desè aniversari de la presentació al Capitoli
de l'Associació Nacional dels Bancs del

Temps

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,
està organitzant dues jornades 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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