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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 VILAFRANCA DEL PENEDÈS



BANC DEL TEMPS DE PINEDA DE MAR

El Banco de Tiempo de Pineda de Mar también ha reemprendido sus actividades

diarias y publica puntualmente el calendario en el facebook del Banco del Tiempo:

Enlace

BANC DEL TEMPS DE PONT DEL DIMONI



BANC DEL TEMPS DE CIUTAT 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 D' ALMERIA

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.

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

La comunitat iberoamericana presenta les comunitats de cures, un model de Banc

de temps comunitari; des del Laboratori d'innovació TIMELAB MADRID i amb el

suport de l'Associació Iberoamericana de bancs de temps s'ha desenvolupat una

proposta de banc de temps comunitari sota el nom de COMUNITATS DE CURES.

més informació

BANCS DEL TEMPS D'ITÀLIA

BANC DEL TEMPS DE NICÒSIA



Nou Banc del Temps a Nicòsia
(Sicilia)

Itàlia  compta  amb  un  nou
banc  de  temps  a  Nicòsia,
segons  la  firma  d'el  nou
conveni regulador signat el 26
de juny. Aquest nou banc de el
temps  es  basa  en  La
importància de la xarxa social
per  al  desenvolupament
territorial  i  el  turisme  com  a
experiència.

PROJECTE SUBVENCIONAT PER:

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web
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