
Afegeixi la direcció  comunicacio@saludyfamilia.es als seus contactes per tal de
rebre correctament els nostres butlletins

Cliqui aquí si no visualitza correctament
el butlletí

                                                                                            Butlletí nº 115  Novembre 2020

SORTIDA AL TEATRE COMTAL 'ESCAPE ROOMS'

La Xarxa dels Bancs del Temps organitza una sortida al

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

proper 12 de novembre al Teatre Comtal de Barcelona

(Avinguda del Paral·lel, 91, 08004 Barcelona) 

Places limitades,

Inscripcions a mroca@saludyfamilia.es indicant nom i

cognoms, telèfon i banc del temps al qual pertanyeu.



Campanya dels Bancs del Temps al Transports Metropolitans de Barcelona

Durant la segona quinzena d'octubre, s'ha pogut veure aquest clip de vídeo a les

andanes que tenen pantalla de projecció al metro de Barcelona. Una campanya de

divulgació de la Xarxa dels Bancs del Temps

IX TROBADA ESTATAL DE MONEDES LOCALS, SOCIALS I COMPLEMENTÀRIES

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) coorganitza el IX TROBADA ESTATAL DE 
MONEDES LOCALS, SOCIALS I COMPLEMENTÀRIES, sota el títol "Valors locals en 
temps de crisi". Serà en línia el 27 i 28 de novembre de 2020 a Viladecans 
Inscripcions: 

 

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



BANC DEL TEMPS CIUDAD JARDÍN



BANC DEL TEMPS BAILÉN MIRAFLORES

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 ESQUEL (ARGENTINA)



Fundació Esquel ha estat reconeguda aquest 22 de octubre de 2020 pel seu

iniciativa anomenada "Banc del Temps ''. El Pacte Global de les Nacions Unides va

destacar la tasca de l'Organització per les seves bones pràctiques en

Desenvolupament Sostenible a la II Edició de l'Reconeixement ODS, amb la finalitat

ressaltar les pràctiques d'excel·lència que aporten a l'avanç dels Objectius de

Desenvolupament Sostenible.

BANC DEL TEMPS DE QUITO (ECUADOR)



BANCS DEL TEMPS D'ITÀLIA

BANCA DI TEMPO INZAGHESE



El Banc del Temps d'Inzaghese commemora que a finals dels anys noranta,

quan van aparèixer els primers bancs del temps a l'escenari industrial del

centre-nord d'Itàlia. Era una manera gairebé artesanal de conèixer famílies que,

carregades de feina, tenien dificultats per conciliar els temps laborals amb els

familiars.

PROJECTE SUBVENCIONAT PER:

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web

Més informació a la pàgina de facebook
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