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L'Associació Salut i Família publica en
aquest informe les experiències de
connexió dels Bancs del Temps de Sant
Cugat i Mira-sol, Dreta de l'Eixample i Fort
Pienc, Sitges i Bon Pastor amb els/les
seus/ves socis/es i les seves comunitats
durant el període de confinament a causa
de l'epidèmia per COVID-19. Al llarg de
l'confinament hem tornat a posar EL
VALOR D'ÚS DE LES COSES al centre de
les nostres vides. Les coses essencials
que necessitem de forma concreta i
propera. I s'ha produït l'encaix entre les
necessitats essencials i les respostes
d'una GENEROSITAT SENZILLA a l'abast
dels Bancs del Temps. Els Bancs del
Temps han estat capaços d'utilitzar la
tecnologia a el servei de LA SOCIABILITAT entre les persones i han mantingut viu el
poder de LA CONFIANÇA MÚTUA que produeix cooperació i impuls per a la
recuperació de l'esperança. Gràcies als Bancs del Temps pel seu compromís, per no
rendir-se i per obrir horitzons de generositat.
ENLLAÇ

SORTIDA DELS BANCS DEL
TEMPS
La Xarxa dels Bancs del Temps
organitza una sortida al CaixaFòrum de
Barcelona a veure MacBeth. Inspirada
en la tragèdia homònima de William
Shakespeare. Serà el 18 d'octubre
PLACES EXHAURIDES

TEMPS X TEMPS

El Banc del Temps de Manlleu ha programat les activitats de setembre a desembre
de 2020.
Per participar en aquelles activitats que t'interessin, cal inscripció prèvia. Les places
són limitades. Envia el teu nom i cognoms i l'activitat que t'interessa fer a
tempsxtemps@manlleu.cat
Tel 93 851 50 22
Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica
www.tempsxtemps.blogspot.com

ORGANITZACIÓ DE CONSUMIDORS
L'organització de consumidors ha publicat un reportatge sobre els Bancs del Temps
amb el títol "Los Bancos del Tiempo, cuando la riqueza no depende del dinero" i en
el que desgrana la seva funcionalitat i organització, i ementen el paper introductor de
l'Associació Salut i Família "En España los bancos de tiempo fueron introducidos
en 1998 por la Asociación Salud y Familia que promueve la creación de redes de
intercambio de servicios gratuitos entre vecinos de una misma localidad." Enllaç a
l'article

BANC DEL TEMPS DE FIGUERES

El Banc del Temps de Figueres promou les habilitats i els coneixements com a base
del funcionament dels Bancs del Temps

BANC DEL TEMPS DE MÀLAGA

El Banc del Temps de Màlaga ha sortit el Diari del Sud en un reportatge sobre els
Bancs del Temps amb el titular del Banc del Temps: solidari i sense moneda.
Enllaç

BANC DEL TEMPS D'ALMERIA

El Banc del Temps d'Almeria il·lustra l'organització dels Bancs del Temps en una
imatge cedida pel Banc del Temps de Castellón

VÍDEOS DEL BANC DEL TEMPS

L'Associació

Salut

i

Família ha produït dos
vídeos
de
divulgació
sobre

els

Bancs

del

Temps amb l'objectiu 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
BANCS DEL TEMPS D'AMÈRICA LLATINA

BANC DEL TEMPS DE BOGOTÀ

BANCS DEL TEMPS D'ITÀLIA
BANCS DEL TEMPS HIMERIENSE
El Banc del Temps Himerense publica
el primer manual que explica la filosofia
dels bancs de el temps, explica com i
per què va néixer el banc del Temps de
Himerense al desembre de 2012.

BANC DEL TEMPS DE CRONOTECA

PROJECTE SUBVENCIONAT PER:

Més informació a la pàgina de facebook

Facebook

Twitter

Banc del Temps Escolar
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