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INAUGURACIONS I CELEBRACIONS
BANC DEL TEMPS DE PONT DEL DIMONI
El Banc del Temps del Pont del Dimoni llegirà el pregó de la
festa de Sta. Eugènia
L'entitat Banc del Temps del Pont del Dimoni ha estat
l'escollida per fer el pregó de la Festa Major de Santa
Eugènia de Ter. Es farà aquest divendres (21.40 hores) a
l'escola de Santa Eugènia. El programa de la festa major és
molt extens i s'inicia el mateix divendres i s'allargarà fins a
l'onze de setembre.
(Font: Diari de l'Empordà)

ACTIVITATS

Els Bancs del Temps a la
Mercè 2019
Un any més els Bancs del Temps
vinculats a l'associació Salut i Família
estaran presents a l'ASSOCIA'T de la
plaça de Catalunya durant les
Festes de La Mercè 2019, amb un tast
de tallers.
També us convidem a participar a la
flashMOB In-PEACE que tancarà les
activitats el dia 22 a la tarda, en la que
hi participaran persones de
projectes tant diversos, com corals,
teatre, cooperació ... i BANCS DEL
TEMPS. Hi poden participar adults,
joves i també infants.

La Xarxa dels Bancs del Temps
participarà a la VIII Fira d'economia
solidària de Catalunya,
L'Associació Salut i Família participarà
a la VIII Fira d'economia solidària que
enguany s'organitza sota el lema
l’economia ha canviat. I tu, a què
aspires? La Fira d’Economia Solidària
FESC2019 tindrà lloc els dies 26 i 27
d’octubre al recinte Fabra i Coats del
barri de Sant Andreu (Barcelona) i que,
un any més, organitza la Xarxa
d’Economia Solidària de
Catalunya (XES).

XX aniversari dels
Banc del Temps
La Xarxa dels Bancs del Temps
celebrarà el seu vintè aniversari a
Barcelona, serà el proper 29 de
novembre al Caixa Fòrum de
Barcelona. Serà una trobada de caire
internacional

Els Bancs del Temps catalans visiten la Festa Major de Gràcia, en una ruta guiada
organitzada per la Sra. Josefina Altès i Campà

BANC DEL TEMPS DE PIERA

Passejada per Piera amb el Bancs
del Temps de Catalunya
El Banc del Temps de Piera proposa una
sortida per el seu territori i un dinar a
compartir entre tots els caminaires.
Activitat organitzada i guiada per la Sra.
Josepa Ribera. Inscripcions:
gbertran@vilafranca.org. Serà el
diumenge 6 d'octubre de 9:30 a 14h

BANC DEL TEMPS DE SANT CUGAT

El Banc del Temps de Sant Cugat participarà a la R-Festa, Fira de la reparació i la
reutilització, 2019, que serà el dia 28 de setembre

VÍDEOS DEL BANC DEL TEMPS
L’Associació

Salut

i

Família ha produït dos
vídeos
sobre

de
els

divulgació
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

cohesió

social.

i

de

Produït

per l'Associació Salut i
Família i Roger LaPuente

INTERNACIONAL

Trobada dels Bancs del Temps a Lisboa

Els Bancs del Temps de Gran Bretanya, a Corea
Sarah Bird, la directora general dels Bancs del Temps de
Gran Bretanya, ha arribat a Corea. Realitzarà dos discursos
a la 'International Conference NPO 2019' sobre el moviment
de bancs de temps al Regne Unit .. El seu discurs tindrà un
gran impacte en el moviment de bancs de temps de Corea.
Molts funcionaris i activistes del govern coreà acudiran a
parlar-ne.

Banc del temps: oferir el vostre temps a la vostra comunitat

Inauguració del Banc
del Temps de
Canavese
El Banc del Temps de Canavese es
presenta a la ciutadania
i en
presència de les autoritats locals.
Aquest Banc del Temps forma part

de la l'Associazione Nationale
Banche del Tempo, organisme que
aplega i coordina els Bancs del
Temps a Itàlia

Activitats de setembre del Banc del Temps de Catània

PROJECTE SUBVENCIONAT PER:

Més informació a la pàgina de facebook

Facebook

Twitter

Banc del Temps Escolar
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