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BANC DEL TEMPS DE SANT CUGAT

CASA ORLANDAI

BANC DEL TEMPS
DE CERDANYOLA
DEL VALLÈS

BANC DEL TEMPS
DE CAMBRILS

BANC DEL TEMPS
DE PIERA

BANC DEL TEMPS
DE SANT CELONI

BANC DEL TEMPS
VILANOVA I LA
GELTRÚ

Els XX anys dels Bancs del Temps, a
l'Independent de Gràcia
La Sra. Conxita Martín ha publicat una
columna d'opinió a l'Independent de
Gràcia sobre la passada celebració
dels XX anys dels Bancs del Temps al
CaixaFòrum que va organitzar la Xarxa
dels Bancs del Temps de l'Associació
Salut i Família.
Enllaç

BANC DEL TEMPS
LLORET DE MAR

BANC DEL TEMPS
PONT DEL DIMONI

BANC DEL TEMPS SARRIÀ SANT GERVASI

Cada divendres tens una cita amb l’art emergent a Sarrià: música, teatre, dansa...
amb entrada lliure i gratuïta! I si ets cantautor/a, l’últim divendres de cada mes
t’obrim el nostre escenari! Inscripció prèvia a: cojam.cafeorlandai@gmail.com.
Altres sessions
Divendres 17 de gener, 20 h: Les aventures extraordinàries de Fiona
Pereshtroikovitx

Divendres 24 de gener, 21 h: CorreArt (multiartístic)
Divendres 31 de gener, 20 h: CO-Jam (música)

BANC DEL TEMPS D'ALMERÍA

Voluntaris del Banc del Temps calmaran la solitud del pacient
El conveni a subscriure entre el Banc del Temps i
l'Ajuntament obrirà les portes de el Banc del
Temps, en el qual actualment hi ha inscrits 130
socis, una xarxa solidària en què s'intercanvien
hores

de

serveis

o

coneixements.

L'acord

contempla l'acompanyament a l'pacient durant la
seva estada hospitalària "fent que aquesta sigui el
més agradable possible, sentint que una persona
coneixedora dels entramats hospitalaris es troba al seu costat". Article publicat
al Diario de Almería

BANC DEL TEMPS DE MÀLAGA
REUNIÓ DE COORDINACIÓ
Durant el 21 de gener, les secretaries del
Banc de Màlaga van celebrar la primera
reunió de l’any 2020, a partir de la qual es
van dur a terme algunes activitats
conjuntes. La reunió va tenir lloc al Centre
Ciudadano Plaza Montaño.

VÍDEOS DEL BANC DEL TEMPS

L’Associació

Salut

i

Família ha produït dos
vídeos
sobre

de
els

divulgació
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

cohesió

social.

i

de

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

GEOGRAPHY
projecte

pretén

anomenat

SOUND.
potenciar

El
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".

BANCS DEL TEMPS DE LUMIAR (Portugal)

El Banc del temps de Lumiar s'ha fet ressó de l'exposició de l'artista Rita Saraiva a
Alentejo da minh'Alma.

FUTUREM | 1a reunió | Portugal
La vigília de la segona reunió WE FUTURE, els bancs dle temps de Portugal editen
aquest vídeo d'alguns dels moments passats al juliol, a la primera reunió d’aquest
projecte.Del 9 al 15 de febrer, tindrà lloc la segona reunió d’aquest intercanvi
Erasmus + Youth in Action a Tolosa, amb la participació de joves de Portugal, França
i Romania i el resultat d’una associació entre l’Ecole Citoyenne de Graal i el Centrul
de Voluntariat Cluj-Napoca.Aquest vídeo ha estat realitzat per Alexia, una de les
participants en el projecte.
Segueix la propera reunió a la pàgina d’Instagram del projecte
instagram.com/wefutureerasmus
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Més informació a la pàgina de facebook
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