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Celebració dels XX anys dels Bancs del Temps

La  Xarxa  dels  Bancs  del  Temps  de

l'Associació Salut  i  Família  organitza

conjuntament  amb  l'Associació  pel

Desenvolupament  dels  Bancs  del

Temps una jornada internacional per

tal de commemorar les dues dècades

de  la  Xarxa  del  Banc  del  Temps  a

Espanya.  Porta  l'epígraf  'Pasado,

presente  y  futuro  de  los  bancos  del

Tiempo' Es celebrarà al  MediaLab de

Madrid;  hi  haurà  una  jornada  de

portes obertes el divendres dia 5 i la

de ponències el dissabte dia 6.

La  jornada  comptarà  amb  experts

internacionals dels Bancs del Temps.

INSCRIPCIONS:



V Trobada estatal dels Bancs
del Temps

L'Associació pel desenvolupament dels

Bancs del Temps (ADBdT)i

l'Ajuntament de Barakaldo organitza la

cinquena trobada estatal dels Bancs

del Temps i la I Jornada Tècnica de

promoció social en serveis socials,

'L'experiència dels Bancs del Temps'

amb la presència de la Xarxa dels

Bancs del Temps, representada per la

Sra. Josefina Altès en la coordinació de

la taula rodona, 'L'experiència dels

Bancs del Temps Municipals'.

Serà els propers 3,4 i 5 de maig al

Centre Civic Clara Campoamor de

Barakaldo c/ Gernikako Arbola, 41

PROPERES SORTIDES DEL BANC DEL TEMPS

ESPECTACLE DE DANSA CONTEMPORÀNIA

SACRE/TRES DUETS

La Xarxa  dels  Bancs  del  Temps  organitza  una

sortida  a  veure  l'espectacle  de  dansa

contemporània  'Sacree/three  Duos'  de  la  Cia.

Emanuel Gat Dance (França). Places Limitades,

per  inscriure's  heu  d'enviar  un  correu  a

csimon@saludyfamilia.es  amb el  nom,  telèfon  i

Banc del Temps al qual pertany, es confirmarà la

Visita Comentada al Refugi 307

La Xarxa de Bancs del Temps de

l'Associació Salut i Família programa

una sortida al Refugi 307. Es tracta

d'una visita guiada a un dels refugis

antiaeris construïts durant la Guerra

Civil amb l’objectiu de protegir la

població dels bombardejos

indiscriminats que va patir Barcelona.



inscripció o si queda en la llista d'espera.  Serà el

proper  22  de  març  a  les  20h  al  Sant  Andreu

Teatre,  Carrer  de  Neopàtria,  54,  08030

Barcelona.  Sortida  possible  gràcies  al

programa Apropa Cultura.

Serà el 13 d'abril (dissabte) a les 18h

Vuitena Jornada de Portes Obertes

BdT Pont del Dimoni



El Banc del Temps de Sant Cugat celebra el 14è aniversari

El Banc del Temps de Sant Cugat celebrarà el seus 14 anys a la Casa de la Cultura de la

ciutat vallesana el 9 de març. Intervendrà la Sra, Josefina Altès i Campà, referent del Banc

del Temps, i es programen concerts i pica-pica entre d'altres activitats.

Presentació del Banc del Temps de

les Planes 

El barri de les Planes presenta oficial

del Banc del Temps de les Planes i al

Districte de Sarrià Sant Gervasi. Serà

el proper dimecres 20 de març a les

18:30 al Centre Cívic l'Elèctric. 

Programa

Presentació del Banc del Temps de Premià de Mar

La  Xarxa  del  Banc  del  Temps  de

l'Associació  Salut  i  Família  va

estar representada per la Directora

General,  la  Dra.  Elvira Méndez a la



presentació oficial del Banc del Temps de Premià de Mar que va ser el 19

de febrer, va assistir l'Alcalde de la Vila. Aquest Banc del Temps forma part

de la Xarxa des de setembre de 2018 i la seva creació s'emmarca dins el

projecte  Premià  Resilient,  que  busca  crear  una  xarxa  per  afrontar  les

adversitats i enfortir la cohesió social.

El Banc del Temps de
Cambrils prepara la festa del
Xè aniversari

La Festa d'Aniversari dels 10 anys

del Banc del Temps de Cambrils, es

farà el proper 13 d'abril, i es

programen diferents espectacles i 

homenatges. Serà al Parc del

Pescador.

Taller de creixement personal
del Banc del Temps del
Vendrell

El Banc del Temps del Vendrell

organitza un Taller de creixement

personal a través de l'anàlisi

tradicional. El cicle constarà de vuit

sessions en les que es podrà assolir

Autonomia i connectar amb el ser

interior.La propera serà el 25 d'abril

Aniran a càrrec de Conxita Grau a la

Sala de Reunions de la 4a planta de

l'Eina a les 18h

Més informació:

tempsenxarxa@gmail.com



El Banc del Temps de Vilanova i la

Geltrú prepara un cicle de taller

Ioga-Nidra

El Banc del Temps de Vilanova i la

Geltrú prepara un cicle de Ioga-Nidra,

el temps cíclic durant el 2019. Impartits

per Ana Sesma Nuez.

Propera trobada del Banc del Temps

de Màlaga 'Compartint experiències '

amb els Bancs del Temps de

Bolonya. 

El Banc del Temps de Màlaga prepara

la propera trobada "compartint

experiències", amb l'Associació

ASUVER Bolonya, (Itàlia) i

representants del Banc del temps de

Bolonya, que tindrà lloc el proper dia 9

de març (dissabte), al Saló d'Actes del

Centre Plaça Montaño, d'11h a 12h. 

INTERNACIONAL

La coordinació del Banc del Temps de Lombardia prepara la
Biennal de la Proximitat del 2019 

La  Biennal  de  proximitat  és  una  via  participativa  que  es  tradueix  en  la

construcció  d'un  esdeveniment

nacional dedicat a la proximitat en el

qual  conflueixen  totes  les

experiències  més  interessants  de

proximitat,  participació  civil  i



comunitària. La primera edició es va celebrar a Gènova el 2015, la segona a

Bolonya el 2017, la tercera, que s'està preparant actualment,  se celebrarà a

Taranto del 16 al 19 de maig de 2019.

Agermanament dels Bancs del

Temps d'Ali Terme i Niquelino al

2019

Els Bancs del Temps de Ali Terme i de

Niquelino anuncien el seu

agermanament enguany.
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