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INAUGURACIONS I CELEBRACIONS

SANT PERE PESCADOR IMPULSA

LA CREACIÓ D'UN BANC DEL

TEMPS

El poble de Sant Pere Pescador inicia

els tràmits per impulsar la creació d'un

Banc del Temps per tal de fomentar la

cohesió social del municipi. De

moment, l’Ajuntament ha passat un full

als veïns interessats, ja sigui en

participar en la creació del banc del

temps, associar-s’hi o simplement

obtenir-ne informació detallada. Més

informació



Banc del Temps de Màlaga compleix 10 anys, amb aquest motiu, els dies 21 i 22

d'octubre ha tingut lloc una 1 exposició fotogràfica sobre de moments inoblidables

d'aquests 10 anys del projecte al Pati de Banderes de l'Ajuntament de Màlaga.

ACTIVITATS

La xarxa dels Bancs del Temps organitza

una jornada commemorativa amb motiu del

XX aniversari. En aquest event es tractaran

els 'valors i objectius deks Bancs del Temps

en una societat canviant' en una ponència de

la Directora General, la Dra. Elvira Méndez,

seguida de l'experiència dels Bancs del

Temps Internacionals al Sud d'Europa; una

taula rodona sobre els valors inspiradors del

Banc del Temps i el seu desenvolupament

pràctic i es clourà amb la Presentació de

l'Associació Iberoamericana dels Bancs del

Temps. S'ofereix la possibilitat de visitar

L'exposició "Òpera. Passió, poder i política"

Es farà el dissabte 30 en dos torns, a les 11h

ia les 12h. Pot inscriure's a la mateix

formulari.

PROGRAMA I INSCRIPCIONS



TALLER FORMATIU DELS BANCS

DEL TEMPS AL MEDIALAB MADRID

La Xarxa dels Bancs del Temps de

l'Associació Saluti i Família va

organitzar un taller formatiu; un treball

de formació reflexiu i participatiu a

càrrec de la Sra. Josefina Altés

Campà. Es van tractar  els valors i

objectius dels Bancs del Temps en una

societat canviant amb la intervenció de

la Directora General de l'Associació

General Salut i Família

TALLER FORMATIU DELS BANCS

DEL TEMPS A MÀLAGA

El passat 11 d'octubre es va fer a

Màlaga un taller formatiu amb la

col·laboració del Banc del Temps de la

ciutat.

CONCERT DE CAP D'ANY AMB SALVADOR BROTONS

La Xarxa dels Bancs del Temps de l'Associació 

Salut i Família i amb el suport d'apropa cultura 

organitza uan sortida al Concert de Cap d'any 

amb Salvador Brotons a l'Auditori el diumenge 29 

de desembre a les 18h.  Inscripcions per ordre 

d'arribada a saludyfamilia@saludyfamilia.es 

indicant Banc del Temps al qual es pertany



LA XARXA DELS BANCS DEL

TEMPS PARTICIPÀ A LA VIII FIRA

D'ECONOMIA SOLIDÀRIA DE

CATALUNYA solidària de Catalunya.

L'Associació Salut i Família participà a

la VIII Fira d'economia solidària que

enguany s'organitzà sota el lema

l’economia ha canviat. I tu, a què

aspires?, amb una assistència de prop

de 14.000 persones aquest cap de

setmana 

Els Bancs del Temps a la 'nit dels savis' de Canal Terrassa
El Sr. Xavi Sunyer, del Banc del Temps de Sant Cugat va intervenir al

programa 'La nit dels savis', que emet el Canal Terrassa en un
programa dedicat al Banc del Temps

BANC DEL TEMPS DE LLORET DE MAR



BANC DEL TEMPS PONT DEL DIMONI

BANC DEL TEMPS SARRIÀ SANT GERVASI



BANCS DEL TEMPS DE GAVÀ

 “Passos bàsics de Country”

El dijous 14 de novembre, de 19 a 20 hores, la
usuària Rosa Tintoré farà un nou taller per
aprendre els “Passos bàsics de Country”.

NOTA IMPORTANT:

Aquest taller es farà al local de la planta baixa del CME Sant
Jordi, Rambla Vayreda, 31, de Gavà.

BANCO DEL TEMPS DE BILBAO



Vídeo del Banco del Tiempo de Bilbao

BANC DEL TEMPS DE CIUDAD REAL

BANCO DEL TIEMPO DOÑANA



VÍDEO DE CERCA - PROYECTO "BANCO DEL TIEMPO"

VÍDEOS DEL BANC DEL TEMPS

L’Associació  Salut  i

Família  ha  produït  dos

vídeos  de  divulgació

sobre  els  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  i  de

cohesió  social.  Produït

per  l'Associació  Salut  i

Família i Roger LaPuente

INTERNACIONAL

BANCS DEL TEMPS D'ITÀLIA

Activitats de novembre del Banc del Temps de Catània (Itàlia)



El Banc del Temps de Vercelli

inaugura una nova seu, segons s'ha

fet ressó la premsa local

BANCS DEL TEMPS DE GRAN BRETANYA

Els Bancs del Temps de Gran Bretanya, a Corea

Sarah Bird, la directora general dels Bancs del Temps de

Gran Bretanya, ha arribat  a Corea. Realitzarà dos discursos

a la  'International Conference NPO 2019' sobre el moviment

de bancs de temps al Regne Unit .. El seu discurs tindrà un

gran impacte en el moviment de bancs de temps de Corea.

Molts funcionaris i activistes del govern coreà acudiran a

parlar-ne.

Banc del temps: oferir el vostre temps a la vostra comunitat

BANCS DEL TEMPS DE BRASIL



La Comunitat del Banc del Temps de Brasil ha fet public un vídeo de Renata Gordo

sobre el funcionament del Banc del Temps

PROJECTE SUBVENCIONAT PER:

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web
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