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Els vídeos dels Bancs del Temps
superen les 3.000 visualitzacions
Els vídeos produïts per l'Associació Salut i Família comptabilitzen 3.035
visualitzacions a través de les quatre plataformes de divulgació. El vídeo que
registra més visitants és l'interpretat en català i castellà, amb 1.300 registres,
seguit del d'animació en castellà amb 786 visitants, molt a prop el d'animació en
català (633) i en darrer terme l'interpretat en anglès (280). La plataforma preferida
és youtube, seguida de la pàgina de facebook de la xarxa dels Bancs del
Temps, la de l'Associació Salut i Família, i finalment, vímeo.

Xerrada dels Bancs del Temps als alumnes de dinamització comunitària de la
Fundació Pere Tarres a la seu de l'Associació Salut i Família. Una xerrada a càrrec
de Josefina Altès, coordinadora de la Xarxa de Bancs del Temps.

Taller de formació de la
plataforma dels Bancs del Temps
Taller de formació sobre la plataforma
informàtica de la xarxa dels Bancs del
Temps de l'Associació Salut i Família.
Un taller de formació i gestió de la web
per resoldre els dubtes que sorgeixen
en l'ús d'aquesta eina informàtica.
Hi van participar els Bancs del Temps
de Porta, la Verneda, Dreta
Eixample-Fort Pienc, Poblenou, Gavà i
Cambrils.

El Banc del Temps Dreta Eixample, a la xarxa
Barcelona més sostenible
El Banc del Temps Dreta Eixample va participar en la
iniciativa #bcnsostenible que es va celebrar al Born el
passat 17 de juny, una trobada amb més de 50 entitats.
Aquest Banc del Temps n'és l'únic que en forma part.

El Banc del Temps de la Verneda participa a la 'Ruta i descoberta
per la Verneda-Sant Martí, comunitari, solidari i sostenible'
El Banc del Temps de la Verneda va formar part de la ruta
pel barri, juntament amb d'altres entitats, en el marc del
mapatge col·laboratiu coordinat per l’equip de treball del
CRIC, en col·laboració amb la Xarxa Comunitària de la
Verneda i el Pla d'Energia Participatiu (PEP).

El Banc del Temps de Santa Coloma
prepara un Taller de menjar àrab
El Banc del Temps de Santa Coloma de Gramenet
prepara un taller de cuina àrab pel proper dia 27
de juny de 17:30 a 20h a la Biblioteca de Fondo
(C/Massenet, 28 Santa Coloma de Gramenet),
l'entrada és lliure i el cost són 2h de temps.
Cal inscriure's abans del 26 de juny a
bdtgramenet@gmail.com
A més, el dijous 30 de juny a les 19h es celebrarà
la reunió de socis i sòcies del Banc del Temps
(CRJ Mas Fonollar)

Concert aniversari X anys del
Banc del Temps de Sant Martí
El Banc del Temps de Sant Martí continua les celebracions
el seu X aniversari amb un concert ofert per PAUSA.
Escola de Música, que van oferir un repertori clàssic, el
passat dissabte, 18 de juny. Sopranos: Belén Vaquero i
Elena Plaza. A la mitja part, coca i cava.

El Banc del Temps de
la Barceloneta prepara
la 'cuina d'estiu'
El Banc del Temps de la Barceloneta
organitza el taller 'cuina d'estiu', els
dissabtes al matí amb el seu horari
habitual (de 10 a 12.30 hores) i pels
qui no poden els dissabtes,
repeteixen els dimarts a la tarda (de
19 a 21 hores)
Com sempre el nombre de places és
limitat, Més informació a secretaria

Concerts a la fresca a Can Roger
L'Associació Can Roger organitza el 'Concerts acústics a
la fresca', tots els dijous les 20.30 fins les 22 hores fins
el 21 de Juliol.
L'entrada és solidària a favor de Can Roger i són 5 euros
que inclouen entrada, beguda i patates o similar.

Taller de motivació del Banc del Temps de
Terrassa a l'Escola Bressol Esquitx
El Banc del Temps de Terrassa va organitzar un
taller de motivació a l'Escola Bressol Esquitx el
dimecres 15 de juny 2016 a càrrec d'una de les
seves sòcies. Van assistir-hi pares i educadores.
Es van tractar aspectes i valors positius cap als
infants.

Final del curs del Banc del Temps de Vilanova
El Banc del Temps de Vilanova i la Geltrú va fer

una trobada de final de curs al que va assistir Juan
Luís Ruiz, regidor de Participació Ciutadana i
Josefina Altés, coordinadora de la xarca dels
Bancs del Temps. La trobada es va dur a terme el
10 de juny al Centre Cívic la Sardana. El
regidor va agrair la implicació i motivació de totes
les persones que participen en el projecte.

El Banc del Temps de Gavà

El grup POETMUS va fer un recital de poemes
musicats divendres dia 17 de juny a les 19 hores,
a la llibreria Els Nou Rals de Viladecans. Aquest
grup està integrat per quatre poetesses ven
conegudes del BdT de Gavà, al qual pertanyen
tres d'elles, CONCHITA MAS, (BdT), YSABEL SAUCEDO, (BdT), TERESA MORAL,
(BdT) i la MARTA CLARÓS, la compositora que ha musicat els poemes, ROSA
TINTORÉ (Bdt), i la cantant dels poemes, MONTSE IDRACH.
Per altra banda, van organitzar una caminada per Port Ginesta el dijous dia 16
conduïda per la voluntària del Voluntariat per la llengua gavanenc Maria Casas.
Aquesta voluntària també ho és del Banc del Temps de Gavà (BATEGA), entitat
col·laboradora amb el VxL i promotora d'aquesta sortida.

El Banc del temps de Cambrils organitzà una xerrada 'Els
nostres cossos'
El banc del Temps de Cambrils organitzà una xerrada a
càrrec de José Antonio Pascuas, investigador, docent,
terapeuta holístic. El tema versa sobre els nostres cossos
que ens parlen mitjantçant malalties, dolors, què ens estàn
comunicant?. A més, com cada any, el Banc del Temps de Cambrils organitza una
sortida al mes d'agost per veure la pluja d'estels.
Més informació: bancdeltemps@cambrilsciutat.org

Xerrada del Banc del Temps a Corbera del Llobregat
Xerrada sobre el Banc del Temps a la localitat de
Corbera de Llobregat el proper 30 de juny a les 20h. Una
exposició que anirà a càrrec d'Anna Soler, del Banc del
Temps de Sant Cugat i de Josefina Altés, coordinadora
de la xarxa dels Bancs del Temps de l'Associació Salut i
Família.

Neix un grup de mares en el marc del Banc del Temps de Rivas

Dins del Banc del Temps de Rivas
Vaciamadrid (Madrid) ha sorgit una xarxa
d'intercanvi de roba infantil entre algunes
mares que es coneixien. Ara com ara hi ha
unes 20 persones que intercanvien. no
només roba, també joguines o altres
objectes infantils com trones, banyeres o carros.
(foto: crianzamagica.com)

Els bancs del temps de Màlaga varen celebrar aquest dissabte el
seu setè aniversari a La Noria
La cita, impulsada per Maria Nieves Gómez Crespillo va
tenir lloc entre les 12.00 i les 18.00 hores, acollí activitats
diverses, com intercanvis de llibres, CD i pel·lícules o
tallers, entre els quals destaca un de risoteràpia.

INTERNACIONAL
La xarxa dels Bancs del Temps d'Itàlia
ofereix una la guia interactiva
Fet amb la tecnologia que ofereix Google Maps, es pot
cercar el Banc del Temps més proper. Ofereix una àmplia
informació amb els contactes i resultats de la cerca. I és una
excel·lent eina per als socis i sòcies dels Bancs del Temps,
ara que s'acosta l'estiu

Més informació a la pàgina de facebook
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