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JORNADA BUSCANT LEQUILIBRI

La Jornada BUSCANT L'EQUILIBRI que,

organitzada per l'Associació Salut i Família

i la Unió d'Associacions Familiars, se

celebrarà al CaixaForum de Madrid el

proper 10 de juny de 2022 i abordarà la

igualtat i la conciliació en els usos del

temps des de les perspectives de la

coresponsabilitat en família, la flexibilitat

del treball remunerat i l'equitat social.

PROGRAMA I INSCRIPCIONS

SORTIDES BANCS DEL TEMPS



La Xarxa dels Bancs del Temps organitza

una sortida l'11 de juny a les 19h al Teatre

Lliure de Montjuïc a gaudir de l'obra de teatre

Les tres germanes (Txéhov, 1901) Places

Limitades. Per inscriure's cal enviar un correu

amb el nom, el Banc del Temps al qual es

pertany i número de telèfon 

rmendoza@saludyfamilia.es

NORMES DE RESERVA DE PLACES PER A SORTIDES I ESDEVENIMENTS

CULTURALS A CÀRREC DE L'ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA

 Les persones interessades comunicaran la voluntat d'assistir adreçant-se al correu

electrònic rmendoza@saludyfamilia.es.

 Se'ls confirmarà telefònicament si són admeses. En cas de no poder fer la

confirmació degut a l'absència de resposta de la persona interessada, es passarà a

la següent persona inscrita i s'enviarà un correu electrònic avisant a la persona no

trobada que no ha estat admesa.

VÍDEO DELS BANCS DEL TEMPS

La Xarxa dels Bancs de Temps de l'Associació Salut i Família ha editat un vídeo on

es reconeix i es visibilitza la tasca comunitària dels Bancs del Temps, especialment

en els moments més difícils de la pandèmia. Amb el suport de Banc del Temps de

Sant Cugat de Vallès i la Diputació de Barcelona

Vídeo amb subtítols en anglès

Vídeo editat per Roger Lapuente



BANC DEL TEMPS BON PASTOR
(BARCELONA)

L'Associació Salut i Família va participar de la Festa del vintè aniversari del Banc del

Temps del Bon Pastor amb la presència de la Directora General, la Dra. Elvira

Méndez i de la coordinadora del programa, Sra. Reina Mendoza

BANC DEL TEMPS SAGRADA FAMILIA
(BARCELONA)

El "Renova la teva roba - Primavera", ja és aquí.

Tindrà lloc del 2 de maig a l'11 de juny a diferents equipaments i entitats de la ciutat

de Barcelona.

EL Banc del Temps Sagrada Família participa conjuntament amb el Casal de Barri

Sagrada Família i l'Aula Ambiental Sagrada Família com sempre en aquesta

iniciativa.

L'Aula Ambiental realitzarà la recollida de roba, dimarts 10 i dijous 12 de maig de

16.30 ha 19 h. Dimecres 11 i divendres 13 de maig de 10:30h a 13:30h

No és punt d'intercanvi

El BDT Sagrada Família farà la recollida de roba, de dilluns 16 al dimecres 18 de

maig de 10.30 a 13.30 hi de 16.30 a 20.00 h

I es farà l'intercanvi Dijous 19 de maig de 10.30 a 13.30 hi de 16.30 a 20.00 hi

Divendres 20 de mig de 10.30 a 14.00 hi de 16.30 a 18.00 h



A més, es realitzaran dos tallers.

Casal de Barri Espai 210

Activitat Familiar "Vam crear ninots amb texans". Diumenge 22 de maig a les

11:30 h. A càrrec de Back to Eco. Cal inscripció prèvia a informacio@espai210.org o

al 930 153 733.

Taller de creació de "Compreses de Tela". Dijous 26 a les 18.30 h. Cal inscripció

prèvia a informacio@espai210.org o al 930 153 733. Coorganitzat amb l'Aula

Ambiental de Sagrada Família

BANC DEL TEMPS DE SANTS (BARCELONA)



BANC DEL TEMPS DE SANT CUGAT
(BARCELONA)

BANC DEL TEMPS DE PIERA (BARCELONA)



BANC  DEL TEMPS PREMIÀ DE MAR
(BARCELONA)



Taller de risoteràpia

BANC DEL TEMPS DE BADALONA
(BARCELONA)



El taller Pigment-teràpia que estava programat pel 20 de maig es postposa pel

dissabte 28 de maig d'11h a 13h.Us recordem la proposta d'activitat grupal:

Els pigments són la base del color i el color és llum. El llenguatge creatiu del pigment

és una experiència de contacte profund a través del tacte que ens permet sentir la

vida i la nostra realitat.

Lloc: Espai MujerArte (c/Roger de Flor, 72. Badalona)

Cost en hores: 1h

Cost en euros (despeses material) : 2€

Impartit per Marta Cabeza (artista multidisciplinar, art-terapeuta)

Inscripcions: info@asocmujerarte.org

Per a més informació podeu trucar al 699 279 719

TEMPS X TEMPS (MANLLEU - BARCELONA))



BANC DEL TEMPS DE SANT SADURNÍ
(BARCELONA)



BANC DEL TEMPS PONT DEL DIMONI
(GIRONA)



BANC DEL TEMPS LLORET DE MAR (GIRONA)



Vols ser soci del BDT de Lloret de Mar? Nosaltres ho som. Us en presentem alguns

rostres

BANC DEL TEMPS DE VALLADOLID

Charla sobre Protección de datos y #BancosdeTiempos a cargo de Tamara Morales

Martín de Prodat en Castilla y León

BANCS DEL TEMPS DE MÀLAGA



BANC DEL TEMPS D'ALMERÍA

INTERNACIONAL

TimeBank



ASSOCIACIÓ IBEROAMERICANA DE BANCS
DEL TEMPS



PRESENTACIÓ DEL 2n INFORME DE SITUACIÓ DELS BANCS DEL TEMPS AL

MÓN- 2022, EN ESPANYOL I PORTUGUÉS

Amb aquest segon informe, l'Associació

iberoamericana de bancs de temps confirma

el seu compromís, expressat el passat any a

la commemoració del dia internacional dels

bancs de temps, que aquest document es

converteixi en un informe anual que visibilitzi

l'activitat dels bancs de temps temps a nivell

mundial, i que promogui de nou ponts entre diferents països, com així ha passat

amb les diferents activitats que des de la nostra associació hem organitzat amb

bancs de temps de diferents països de tot el món

Enllaç a l' informe



ASSOCIAZIONE BANCA DI TEMPO (ITÀLIA)

BANCA DEL TEMPO DE CATANIA (ITÀLIA)



BANCA DEL TEMPO DE LOMBARDIA (ITÀLIA)



Amb motiu de l'assemblea anual celebrada el 28 d'abril passat, van ser elegits els

nous membres del Consell Rector, que romandran en el càrrec durant el trienni

2022/2025.

D'acord amb l'article 10 de l'Estatut, el Consell de Govern reunit el 18 de maig va

resoldre sobre els càrrecs associatius::

PROJECTE SUBVENCIONAT PER:

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web
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