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JORNADA INTERNACIONAL DELS BANCS DEL TEMPS

Jornada "Els Bancs del Temps i la

innovació comunitària  organitzada" per la

Xarxa dels Bancs del Temps de

l'Associació Salut i Família amb la

col·laboració de la Diputació de Barcelona

i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Comptarà amb la intervenció "Impuls a la

innovació comunitària als Bancs del

Temps". Sra. Elvira Méndez. Directora de l’Associació Salut i Família. Una taula

rodona ' Reinventant els Bancs del Temps durant la pandèmia de la COVID-19.' de

la Sra. Leonina Grossi. Presidenta de l’Associació Nacional dels Bancs del Temps

d’Itàlia; la Sra. Eliana Madeira. Presidenta de l’Associació Nacional dels Bancs del

Temps de Portugal i la Sra. Josefina Altés vicepresidenta de l’Associació

Iberoamericana dels Bancs del Temps.

INSCRIPCIONS

SORTIDA AL TEATRE GOYA 'ESCAPE ROOMS'

La Xarxa dels Bancs del Temps organitza una sortida al

desembre a veure l'obra de Teatre 'Escape room', serà el

proper 3 de desembre al Teatre Goya de Barcelona

(Carrer de Joaquín Costa, 68, 08001 Barcelona)

Places limitades,

Inscripcions a mroca@saludyfamilia.es indicant nom i

cognoms, telèfon i banc del temps al qual pertanyeu.



SORTIDA AL PALAU DE LA MÚSICA
La Xarxa dels Bancs del Temps organitza una sortida

al Palau de la Música a sentir un repertori de clàssics

de pel·lícula orquestrat per GIOrquestra & Marc Timón

a Palau de la Música Catalana

Inscripcions a mroca@saludyfamilia.es indicant nom i

cognoms, telèfon i banc del temps al qual pertanyeu.

TALLERS DELS BANCS DEL TEMPS

L'Associació Salut i Família organitza quatre tallers de formació dels Bancs del

Temps, un sobre zoom, un altre sobre facebook, i dos més sobre la gestió dels

Bancs del Temps i la COVID-19. Inscripcions a mroca@saludyfamilia.es o fent clic a

la imatge.

BANC DEL TEMPS DE SAGRADA FAMILIA



BANC DEL TEMPS DE SANT CUGAT



BANC DEL TEMPS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS



Els participants i usuàries del Banc del Temps de Vilafranca estan d'aniversari! fa 5

anys que utilitzen aquesta eina que l'Ajuntament de Vilafranca ha posat a la seva

disposició, per intercanviar habilitats i crear una alternativa econòmica i social real.

BANC DEL TEMPS PONT DEL DIMONI
(GIRONA)

BANC DEL TEMPS CIUDAD JARDÍN (MÀLAGA)



BANC DEL TEMPS BAILEN MIRAFLORES
(MÀLAGA)



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

BANC DEL TEMPS BOGOTÀ

BANC DEL TEMPS ESQUEL (EQUADOR)



ASSOCIAZIONE NACIONALE BANCHE DEL TEMPO (ITÀLIA)



BANC DEL TEMPS DE ZANICA (ITÀLIA)



TROBADA INTERNACIONAL DELS BANCS DEL TEMPS
(PORTUGAL)



En la trobada internacional de Banc de Temps, el 15 de desembre a les 15 pm,

podrem escoltar les experiències i perspectives de les persones responsables del

Banc de Temps en diferents llocs del globus.

Des del Regne Unit, tindrem el testimoni de Sarah Bird, CEO de l'Timebanking UK

(timebanking. Org)

Inscripcions:
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Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web
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