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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 sòcis/es i les seves comunitats
durant el període de confinament a causa
de l'epidèmia per COVID-19. Al llarg del
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 aquestes 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 tecnología al 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 AL DOCUMENT

TEMPS PER COMPARTIR DURANT EL CONFINAMENT

La Xarxa de Bancs del Temps posa en marxa una CONVERSA OBERTA a tots/es
els/les socis/es dels Bancs i als ciutadans/es en general per a COMPARTIR via
Facebook les experiències personals, les idees, els sentiments i les iniciatives que
van sorgint durant el confinament a causa de l'epidèmia per COVID-19. Sentir-nos
enllaçats per les nostres històries, neguits i alegries n'és un poderós motiu per a
comunicar-nos i participar-hi. Tots/es desitjem que la nostra experiència trobi
RESSÒ en altres persones i que aquest temps d'aïllament sigui un TEMPS
CREATIU enfocat a viure el present. JOEMQUEDOACASA I COMPARTEIXO LA
MEVA EXPERIÈNCIA. M'UNEIXO A LA CONVERSA. ..
https://www.facebook.com/groups/1131850283821057/

BANC DEL TEMPS DE TRINITAT VELLA

Els Bancs del Temps de Trinitat Vella ha participat en la realització del vídeo editat
pel Districte de Sant Andreu de l'Ajuntament de Barcelona titulat 'Solidaritat des del
confinament'

BANC DEL TEMPS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

El Banc del Temps de Vilafranca del
Penedès organitza un taller de brodat on
line
per convertir-lo en un fermall de material
reciclat. Anirà a càrrec de Gemma Lara,
participant del Banc de temps de
Vilafranca i artista del fil i agulla. A través
de la plataforma JITSI MEET.
Imprescindible inscripció prèvia per correu
gbertran@vilafranca.org i es facilitarà les

claus d'accés a la sessió. Places
limitades.

BANC DEL TEMPS DE SANT CUGAT

BANC DEL TEMPS DE MIRA-SOL

Vídeo del Banc del Temps de Mira-Sol en el seu tercer aniversari

BANC DEL TEMPS DE CAMBRILS

BANC DEL TEMPS VALL D'EGÜÉS

El Banc del Temps de la Vall d'Egüés ha editat aquest vídeo sobre la reutilització de
la roba en substitució del taller presencial del 'TUNEIG DE ROBA', en aquests
moments de disposar de temps, materials a casa. Vídeo de l'usuària Clara.

BANC DEL TEMPS D'ALMERIA

BANC DEL TEMPS DE CIUDAD JARDIN

VÍDEOS DEL BANC DEL TEMPS

L’Associació

Salut

i

Família ha produït dos
vídeos
sobre

de
els

divulgació
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

cohesió

social.

i

de

Produït

per l'Associació Salut i
Família i Roger LaPuente

INTERNACIONAL

BANC DEL TEMPS DE COLOMBIA

BANCS DEL TEMPS D'ITÀLIA
BANC DEL TEMPS DE CAPONAGO

El Banc del Temps de Caponago ha
decidit estendre a tota la ciutadania de
país les pràctiques dels Bancs del
Temps, sense obligació d'inscripció a
l'associació durant tot el 2020, el seu
servei "Busco-Ofereixo" el propòsit és
permetre l'intercanvi de béns i serveis a
través d'un grup de WhatsApp. La
participació de no inscrits al Banc del
Temps i les normes de distància social
van obligar a repensar les modalitats
d'intercanvi i emetre un nou reglament.
La iniciativa ha tingut un èxit
àmpliament superior a les expectatives,
amb adhesions també com a
ciutadanes veïnes; només en els
primers dies algunes desenes de
persones es van inscriure i diversos
intercanvis van involucrar als nous
amics.

PROJECTE SUBVENCIONAT PER:

Més informació a la pàgina de facebook

Facebook

Twitter

Banc del Temps Escolar
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