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ACTIVITATS

La xarxa dels Bancs del Temps

organitza una sortida a l'Auditori

Bilbao i Barcelona: unides per la

música, gràcies al programa Apropa

Cultura. Un concert d’agermanament

que es farà a Barcelona i també a

Bilbao. Cadascuna de les formacions

tocarà música dels seus compositors:

Usandizaga i Guridi per part de Bilbao,

Toldrà i Brotons per part catalana. Serà

el diumenge 26 de gener a les 18h

Inscripcions: mroca@saludyfamilia.es 

BANC DEL TEMPS DE SANT CUGAT



BANC DEL TEMPS DE
CAMBRILS

BANC DEL TEMPS
DE GAVA



Els XX anys dels Bancs del Temps, a

l'Independent de Gràcia

La Sra. Conxita Martín ha publicat una

columna d'opinió a l'Independent de

Gràcia sobre la passada celebració

dels XX anys dels Bancs del Temps al

CaixaFòrum que va organitzar la Xarxa

dels Bancs del Temps de l'Associació

Salut i Família.

Enllaç

BANC DEL TEMPS
DE LLORET DE MAR

BANC DEL TEMPS
PONT DEL DIMONI

BANC DEL TEMPS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS



LLISTAT DE  SERVEIS DEL BANC DE TEMPS DE VILAFRANCA

BANC DEL TEMPS SARRIÀ SANT GERVASI

Cada divendres tens una cita amb l’art emergent a Sarrià: música, teatre, dansa...

amb entrada lliure i gratuïta! I si ets cantautor/a, l’últim divendres de cada mes

t’obrim el nostre escenari! Inscripció prèvia a: cojam.cafeorlandai@gmail.com.

Altres sessions

Divendres 17 de gener, 20 h: Les aventures extraordinàries de Fiona

Pereshtroikovitx

Divendres 24 de gener, 21 h: CorreArt (multiartístic)

Divendres 31 de gener, 20 h: CO-Jam (música)

BANCO DEL TIEMPO DE ALMERÍA 



Voluntaris del Banc del Temps calmaran la solitud de 'pacient

BANCO DEL TIEMPO DOÑANA

VÍDEO DE CERCA - PROYECTO "BANCO DEL TIEMPO"

VÍDEOS DEL BANC DEL TEMPS



L’Associació  Salut  i

Família  ha  produït  dos

vídeos  de  divulgació

sobre  els  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  i  de

cohesió  social.  Produït

per  l'Associació  Salut  i

Família i Roger LaPuente

INTERNACIONAL

BANCS DEL TEMPS D'ITÀLIA

El Banc del Temps V (Roma) Inicia el projecte
Geography Sound

El Banc del Temps V (Roma) inicia

un  projecte  musical  anomenat

GEOGRAPHY  SOUND.  El

projecte  pretén  potenciar  el

multiculturalisme  ben  consolidat

present en una de les zones més

vives de Roma.



El  Pigneto  ha  estat  durant  molts

anys una de les zones de Roma

on  és  evident  que  la  societat

italiana  no  està  composta  només

per italians amb arrels a la península, sinó que és un grup de persones que arriben

de moltes parts del planeta, amb la seva càrrega d’expectatives, desig de millorar la

seva condició econòmica, però també amb tot el seu equipatge cultural sovint molt

diferent del dels "nadius".

BANCS DEL TEMPS DE BRASIL



La Comunitat del Banc del Temps de Brasil ha fet public un vídeo de Renata Gordo

sobre el funcionament del Banc del Temps

PROJECTE SUBVENCIONAT PER:

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web
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