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  Butlletí num. 118 Febrer 2021

Sortida de la xarxa dels Bancs del Temps a 'El somni d'una
nit d'estiu de Mendelssohn'

La  Xarxa  dels  Bancs  del  Temps  de  l'Associació

Salut i Família organitza una sortida per assistir al

concert   El  somni  d'una  nit  d'estiu  de

Mendelssohn al Palau de la Música el proper dia

6 de febrer a les 18:30h.

Inscripcions: cherrera@saludyfamilia.es

Intercanvi interbancari  de la Xarxa
Global dels Bancs del Temps

Primer intercanvi interbancari dels Bancs del Temps

entre el Banc del Temps de Sants i el Banc del

Temps de Lleida

ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT DELS BANCS DEL
TEMPS- ADBDT



Esdeveniment  virtual  dels  Bancs  del  Temps,

organitzat per l'  ADBdT, el dissabte 30 de gener a

les 16h, hora d'Espanya peninsular. La trobada serà

interactiva  amb  l'objectiu  de  compartir  en  petits

equips els seus coneixements, idees i experiències

sobre diferents temes relacionats amb la gestió dels

projectes:  comunicació  interna  i  externa,  atraure

gent  jove  als  Bancs  del  Temps,  dinamitzar  els

intercanvis individuals, col·laborar i molt més.

BANC DEL TEMPS TRINITAT VELLA



BANC DEL TEMPS DE SANT CUGAT



BANC DEL TEMPS DE LES PLANES



BANC DEL TEMPS DE SAGRADA FAMILIA



BANC DEL TEMPS PONT DEL DIMONI
(GIRONA)

BANC DEL TEMPS DE VIC (BARCELONA)



BANC DEL TEMPS DE  MÁLAGA



Vídeo de promoció del Banc del Temps de Màlaga que des de fa onze anys es

desenvolupa per diferents entitats socials de la ciutat amb la col·laboració de l'Àrea

de Participació Ciutadana de l'ajuntament..

Reunió de secretaries del Banc del Temps de Màlaga

BANC DEL TEMPS DE RIVAS (MADRID)

BANC DEL TEMPS ALCANTARILLA (MÚRCIA)



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 a

espais  inclusius  i  de

cohesió  social.  Produït

per  l'Associació  Salut  i

Família i Roger Lapuente

INTERNACIONAL

BANCA DI TEMPO DI RIVAROLO (ITÀLIA)



BANCA DEL TEMPO DI CATÀNIA (ITÀLIA)
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