
Afegeixi la direcció  comunicacio@saludyfamilia.es als seus contactes per tal de
rebre correctament els nostres butlletins

Cliqui aquí si no visualitza correctament
el butlletí

Associació Salut i Família                                              Butlletí nº 112  Agost 2020

L'Associació Salut i  Família publica  en

aquest informe les experiències de

connexió dels Bancs del  Temps de  Sant

Cugat i Mira-sol, Dreta de l'Eixample i Fort

Pienc, Sitges i  Bon Pastor  amb els/les

seus/ves  socis/es  i les  seves  comunitats

durant el període de confinament a causa

de l'epidèmia per COVID-19. Al  llarg de

l'confinament hem tornat a  posar EL

VALOR D'ÚS DE LES COSES al centre de

les  nostres vides. Les  coses essencials

que necessitem de  forma  concreta i

propera. I  s'ha produït l'encaix entre les

necessitats essencials i les respostes

d'una GENEROSITAT SENZILLA a l'abast

dels Bancs del  Temps. Els Bancs del

Temps han  estat  capaços d'utilitzar  la

tecnologia a el servei de LA SOCIABILITAT entre les persones i han mantingut viu el

poder de  LA CONFIANÇA MÚTUA que  produeix cooperació i  impuls per  a  la

recuperació de l'esperança. Gràcies als Bancs del Temps pel seu compromís, per no

rendir-se i per obrir horitzons de generositat.

ENLLAÇ

BANC DEL TEMPS DE SANT CUGAT



La gestió i coordinació de el Banc del Temps romandran tancats fins a l'1 de

setembre. Les activitats s'iniciaran a partir de l'14 de setembre. La secretaria de

moment continuarà tancada fins a nou avís. Durant aquest estiu continuarà en

funcionament:

Help desk informàtic i suport informàtic en línia a càrrec de Francisco Gallardo a

l'correu: f.gallardo@icloud.com

El telèfon de l'alegria a càrrec de Judith Farreras

Els intercanvis individuals. Es poden sol·licitar a través de la pàgina web, entrant a

la plataforma.

La resta d'activitats i recursos que han estat proposats durant aquest període de

confinament romandran sense funcionament.

BANC DEL TEMPS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

TROBADA D'ESTIU I CELEBRACIÓ DEL

5È ANIVERSARI DEL BDT VILAFRANCA

Aquest mes de juliol va tenir lloc l'activitat

d'estiu i d'aniversari del Banc de temps de

Vilafranca. La caminada tenia per destí la

Muntanya de Sant Jaume i va ser guiada

per la Pilar Badell. Es van prendre les

mesures preventives pertinents durant

tota l'activitat.

BANC DEL TEMPS DE PINEDA DE MAR



Llistat d'activitats d'estiu de Pineda de Mar. Aforament limitat, cal confirmar

assistència i revisar el whatsapp ja que si es cancel·la alguna classe o hi ha canvi

d'horaris s'informarà per aquest mitjà.

BANC DEL TEMPS DE PONT DEL DIMONI



BANC DEL TEMPS DE LLEIDA

Entrevista a Carme Sala, del Banc del Temps de Lleida i membre del consell rector

de la cooperativa Som Energia

Enllaç a l'entrevista

BANC DEL TEMPS DE CIUDAD REIAL



La  regidoria  d'Acció  Social  ha

reconegut l'obra de el Banc del Temps

de Ciutat  Real  durant  l'estat  d'alarma

per la COVID-19. Els socis i sòcies del

Banc del Temps es van implicar per a

realitzar  diverses  gestions  com

compres  en  supermercats,  farmàcies,

repartiment  de  llibres  a  domicili  dels

alumnes  i  les  alumnes,  recollida

d'aliments de l'menjador escolar i de el

Banc  d'Aliments,  entre  altres  coses,

per a aquelles persones confinades a

les quals no els era possible sortir  al

carrer.

BANC DEL TEMPS DE CIUDAD JARDIN



VÍDEOS DEL BANC DEL TEMPS

L'Associació  Salut  i

Família  ha  produït  dos

vídeos  de  divulgació

sobre  els  Bancs  del

Temps amb l'objectiu 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 a

espais  inclusius  i  de

cohesió  social.  Produït

per  l'Associació  Salut  i

Família i Roger Lapuente

INTERNACIONAL

BANCS DEL TEMPS D'AMÈRICA LLATINA

Nou calendari semenal del
Banc del Temps de Bogotà

•

PRIMER TIMELAB A AMÈRICA LLATINA

L'Associació  Iberomericana  dels  Bancs  deL

Temps,  conjuntament amb la Fundación Esquel i

MediaLabCiespal a Quito, han constituït  el primer

TIMELAB  a  Equador  i  a  Amèrica  Llatina  com  a

laboratori d'innovació en bancs de temps i xarxes

d'intercanvi locals.

Aquest primer TIMELAB llatinoamericà continua la

tasca realitzada des de  l'any 2015  per  TIMELAB

MADRID,  primer  laboratori  d'innovació  europeu  i

promotor d'aquesta xarxa internacional.

El proper dimarts 28 de juliol, a les 11 hores en horari d'Equador, presentarem la

iniciativa i reflexionarem al voltant de "DINERS I INNOVACIÓ EN TEMPS DE CRISI:



MONEDES LOCALS I BANCS DE TEMPS".

BANCS DEL TEMPS D'ITÀLIA

BANC DEL TEMPS DE LOMBARDIA

Una oportunitat més per a tots els que

formen part  de la Xarxa de Bancs de

Temps de Llombardia

Més informació



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


