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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

SORTIDA AL TEATRE CONDAL 'ESCAPE ROOMS'

La Xarxa dels Bancs del Temps organitza una sortida al

novembre a veure l'obra de Teatre 'Escape room', serà el

proper 12 de novembre al Teatre Condal de Barcelona

(Avinguda del Paral·lel, 91, 08004 Barcelona) 

Places limitades,

Inscripcions a mroca@saludyfamilia.es indicant nom i

cognoms, telèfon i banc del temps al qual pertanyeu.

BANC DEL TEMPS DE MIRA-SOL



BANC DEL TEMPS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS



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 CAMBRILS

El Banc del Temps de Cambrils inaugurarà la

temporada de excursions, serà el dissabte 3

d'octubre en na caminada per anar a Altafulla, els

Salafrancs, Ferran (on podrem esmorzar), riu

Gaià, Moli del Pas, Hort de la Sínia i mar.  I la

tornada per l'altre costat del riu camí de Cametes

i Altafulla.  Total 5,5 Km i 50m. de desnivell. Hi ha

la possibilitat de dinar a un restaurant d'Altafulla.

L'hora de trobada és a les 7,45h a l'aparcament del Molí de les Tres Eres, 

cal portar calçat adequat per a caminar i esmorzar. Preguem la

confirmació d'assistència per poder fer les reserves. 



 Rosa M.  610027951  o  Montse  678292275

BANC DEL TEMPS VIC

BANC DEL TEMPS CIUDAD JARDÍN



BANC DEL TEMPS DE CIUDAD REAL



El Banc del Temps de Ciudad Real ha sortit a la premsa local pel seu paper durant

la crisi del COVID 19 i per les 1.500 hores d'intercanvi. Enllaç a la notícia

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

BANC DEL TEMPS DE BOGOTÀ



BANCS DEL TEMPS D'ITÀLIA



BANC DEL TEMPS INZAGHESE

El Banc del Temps d'Inzaghese en la commemoració del desè aniversari va

presentar una mostra de les fotografies D'André a Garago. Les  fotografies de les

galàxies de Fulvio Fabbiano, els esgarrifoses contes en els límits de la realitat de

Roberto Mahlab i el bell vídeo sobre la vida d'una estrella d'Elena Mazzantini han

contribuït a transportar l'audiència en un viatge fantàstic ... als límits de la realitat.

El nombrós públic present, respectant totes les normes anti Covid, va omplir la sala.

Els esperem l'11 d'octubre del 2020 amb l'exposició titulada ''L'espai: a primera

pàgina, en astrofotografia, a filatèlia".
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Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web
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