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Preparant la Festa de la Mercè 2017, "Associa't a la festa"
La xarxa del Banc del Temps, com és habitual
estarà present a la Festa de la Merçè, dintre de
l'espai dedicat a l'Associacionisme, 'Associa't a la
Festa'. Enguany participarem en un programa de
ràdio que organitza Trinijove, serà dissabte 23 de
10h a 13h, on tractarem temes d'igualtat de
gènere, solidaritat i creativitat.
La festa serà els dies 23, 24 i 25 de setembre a la
 Plaça Catalunya. 

PROGRAMA

Propera participació a la Fira
d'economia solidària de
Catalunya

La  Xarxa  dels  Bancs  del  Temps
participarà  a  la  propera  Fira
d'Economia  Solidària  de  Catalunya
(FESC),  organitzada  per  la  Xarxa
d'Economia Solidària. Enguany serà el
20, 21 i 22 d'Octubre. Al recinte de la
Fabra i Coats. Aquest any sota el lema,
'Ni  teu,  ni  meu.  Nostre!  Fem
comunitat



Jornades Banc del Temps Escolar - BTEscolar

El programa del Banc del Temps Escolar
organitza unes jornades educatives i  han
posat  en  marxa  un  sistema  de
Crowdfunding  per  tal  de  finançar-les.
Aquest programa ha estat seleccionat per
FemEducació de la Fundació Jaume Bofill 
(http://www.femeducacio.org/) 

La finalitat de les Jornades de formació és donar a conèixer el programa BTEscolar
a altres docents  i  formar-los  per  tal  que el  puguin implementar-lo amb els seus
alumnes.
Més informació

Assemblea de socis  i  sòcies  del  Banc  del  Temps de Bon
Pastor 

El Banc del Temps del Bon Pastor celebra
la  trobada  de  les  vacances  amb  una
assemblea  de  socis  i  sòcies.  Va  ser  el
dijous  dia  14  a  les  19h.  Es  va  fer  la
programació  de  la  tardor  que  inclou,  Un
taller de Teatre al Centre Civic el dia 30
de setembre a les 18h “Comèdia de Julio
Mathias: “Amor  en  Blanco  y  Negro";  La
sortida  cultural  de  la   Merçè  dia  24
visita  al  Parlament,  dinar  i  ruta,  una
sortida compartida Penya Barça, Ruta del
vi "Calahorra i comarques", La Rioja. 4 i 5
de Octubre de aquest any,



 Xerrada informativa i exposició
fotogràfica al Banc del Temps Dreta
Eixample-Fort Pienc 

El Banc del Temps Dreta Eixample-Fort
Pienc organitzen l´exposició
fotogràfica: Què és el Banc del Temps?
i a la xerrada informativa del divendres
22 de setembre a les 19.30 h. al CC
Fort Pienc. L’exposició fotogràfica està
cedida pel Banc del Temps de
Cambrils, hi serà del 4 al 27 de
setembre del 2017.

'Rentrée' del
Banc del Temps de Porta 

El Banc del Temps de Porta prepara la trobada de
socis i sòcies per al dimecres dia 27 de setembre.
S'aprofitarà  també  per  presentar  al  nou  equip
gestor i preparar les activitats de la tardor 

El Banc del Temps de
Cambrils, a la 10ª Mostra
d'Entitats

Aquest dissabte 16 de setembre el
Banc del Temps de Cambrils estarà a
 la 10a Mostra d'Entitats de Cambrils,
de les 17 a les 22h al Parc del
Pescador. També estarà l'exposició
fotogràfica "Vistes amb el Cor"



Trobada de socis i sòcies del Banc
del Temps de Terrassa
El Banc del temps de Terrassa convida
a la trobada de socis i sòcies que
farem al Bau House, a l'avinguda
Jacquard, el divendres 22 de setembre
a les 19.30h. 

Taller d'art al Banc del Temps del
Vendrell

El Banc del Temps del Vendrell organitza un Taller
d'Art,  adreçat  a  usuaris  i  usuàries  del  Banc  del
Temps del Vendrell,  A partir de l'1 d'octubre, tots
els divendres de 10 a 12 a la Sala d'actes a la 1a
Planta de l'Hotel d'entitats.

Aquí podeu veure totes les activitats que preparen
per a la tardor 

Taller d'autoestima del Banc del
Temps de Viladecans 
El Banc del Temps de Viladecans
ofereix el taller gratuït 'Autoestima i
poder personal'. Serà el dia 28 de
setembre al Casal de la Montserratina,
Carrer del Dr. Reig, 83
Inscripcions:
claudia.franco@creuroja.org

Represa de les activitats del Banc del Temps de Churriana

El Banc del Temps de Churriana reprèn les seves activitats i
la   secretària perquè els  socis  i  sòcies  puguin acostar-se
a conèixe'ls  i portar els  xecs als que ja són usuaris.



Reunió de confiança del Banc del
Temps de Ciudad Jardín

El Banc del Temps de Ciudad Jardín
torna amb una Reunió de Confiança
que tindrà lloc el dijous 14 de setembre
a la seu del CEIP Ángel Ganivet a les
10 h. Hi haurà esmorzar-tertúlia i
prepararan les properes activitats de la
propera temporada.

A continuació reproduïm el comunciat de solidaritat amb Barcelona del
Coordinamento Lombardo di Banche di Tempo: 
"Estem a prop dels Bancs del Temps de Barcelona i la veritat és que la
tragèdia que ha tocat aquesta ciutat que tant vegades ha estat allotjada per a
les activitats comunes de les nostres associacions.
Esperem que aquesta tragèdia sigui l'última i que prevalgui l'esperit d'acollida,
amistat, convivència civil i solidaritat que els bancs del temps de tot el món
tracten de difondre en contraposició als missatges de desesperació, soledat i
ignorància que causen tant de mal". 



Exposició fotogràfica commemorativa dels 15 anys dels Bancs del Temps de
Portugal
El Banc del Temps da Feira organitza una exposició fotogràfica commemorativa dels
quinze anys dels Bancs del Temps a Portugal 'Quinze anys, quinze històries' 
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