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Preparant la Festa de la Mercè 2017,
"Associa't a la festa"

La xarxa del Banc del Temps, com
és habitual estarà present a la
Festa de la Merçè. Enguany
participarem en un programa de
ràdio que organitza Trinijove, serà
dissabte 23 de 10h a 13h. La

festa serà els dies 23, 24 i 25 de setembre. Plaça Catalunya. Barcelona.

Propera participació a la Fira
d'economia solidària de
Catalunya

La  Xarxa  dels  Bancs  del  Temps
participarà  a  la  propera  Fira
d'Economia  Solidària  de  Catalunya
(FESC),  organitzada  per  la  Xarxa
d'Economia Solidària. Enguany serà el
20, 21 i 22 d'Octubre. Al recinte de la
Fabra i Coats. Aquest any sota el lema,
'Ni  teu,  ni  meu.  Nostre!  Fem
comunitat



Visita comentada a la Festa
Major de Gràcia

El Banc del Temps Dreta EIxample i
Fort Pienc organitza una visita
comentada a la Festa Major de Gràcia,
que enguany compleixen dos segles.
En aquesta ocasió a càrrec de la
gracienca Josefina Altés i Campà. Serà
el dimecres 16 d'agost a les 11h,
davant la Plaça de la Vila.
Les festes comencen el dia 15 d'agost i
s'acaben el dia 21.

'Seiem  plegats',  al   Banc  del  Temps  de  Fort  Pienc  i  Dreta
Eixample 

El Banc del Temps de Fort Pienc i
Dreta  Eixample  van  organitzar  el
estival  'Seiem Plegats'.  va  ser  el
djous 20 de juliol  juntament  amb
d'altres  entitats  participants.  Van
poder  gaudir  amb  el  concert  de
Sapphie  Wells  i  Eduard
Fernàndez(veu i  piano),  tot,  a la
sala d’exposicions del Centre Cívic
de la Pça. Fort Pienc

Reunió de seguiment de la
coordinadora de la xarxa dels Bancs
dels Temps, Rocío Cuevas amb el
Banc del Temps de Mira Sol (Sant
Cugat) 

Reunió de seguiment amb l'equip
gestor del Banc del Temps de Vilanova
i la Geltrú



Sortida del Banc del Temps de
Cambrils a veure la pluja
d'estels

Com cada any el Banc del Temps de
Cambrils organitza una sortida per
veurela pluja d'estels del mes d'agost
(les llàgrimes de Sant Llorenç), serà el
12 d'agost en un punt de trobada per
confirmar

Exposició fotogràfica del Banc del
Temps de Valladolid
El Banc del Temps de Valladolid mostra
les fotografies del IV concurs fotogràfic.
Es poden veure fins al 28 de juliol,
podràs veure les deu fotografies del
concurs a la sala 15 del Centre Cívic
La Victòria, en horari de 10:00 a 13:00.

Cinquè aniversari del Banc del Temps d'Almeria

El  Banc  del  Temps  de  l'Ajuntament  d'Almería
compleix el seu cinquè aniversari i per celebrar
aquesta  efemèride  l'àrea  de  Família  i  Igualtat
d'Oportunitats  ha  organitzat  una  desena
d'activitats,  que  es  perllongaran  de  juny  a
desembre,  En aquest lustre han passat "fins a
400 socis, que s'han comptabilitzat més de 4.000
hores d'intercanvis"
Més informació



El Banc del Temps de Ciudad Jardín
organitza un taller per a nens i
nenes a les colònies d'estiu

Un usuari del Banc del Temps de
Ciudad Jardín, fa una explicació del
què és un Banc del Temps i com
funciona a les Colònies Caixa
Proinfància de l'Associació de Veïns
Mangas Verdes.
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