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Al llarg de la pandèmia per la COVID-19 ha sobresortit el talent de les dones a la
recerca mèdica i social, als treballs essencials i en la cura de pacients, persones
dependents, menors i famílies. L’Associació Salut i Família celebra aquest Dia
Internacional de les Dones 2021 honorant a les dones que han tingut i continuen
tenint cura de tothom des del sistema sanitari

Sortida de la xarxa dels Bancs del Temps a la Fundació Joan
Miró
La

Xarxa

dels

Bancs

del

Temps

de

l'Associació Salut i Família organitza una
sortida a la Fundació Joan Miró a visitar el
conjunt de la Fundació. Sortida exclusivament
per a socis i sòcies dels Bancs del Temps.
Serà el proper dissabte 27 de març a les 12h
de migdia
Inscripcions a mbotta@saludyfamilia.es indicant a quin banc del temps pertanyeu.
Places limitades
Sortida gràcies al programa Apropa Cultura

Vídeo del Banc del Temps
La Xarxa dels Bancs dels Temps de l'Associació Salut i Família ha editat un vídeo en
el que es reconeix i visibilitza la tasca comunitària dels Bancs del Temps,
especialment en els moments més difícils de la pandèmia. Amb la col·laboració del
Banc del Temps de Sant Cugat del Vallès.
Vídeo amb els subtítols en anglès
Vídeo editat per Roger Lapuente

BANC DEL TEMPS DE SANT CUGAT
(BARCELONA)

El Banc del Temps de Sant Cugat celebra el seu 16è aniversari amb l'edició d'un
vídeo en el que mostra l'evolució i la tasca al seu municipi durant aquests anys.
Enllaç al vídeo

BANC DEL TEMPS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
(BARCELONA)

6è aniversari del Banc del Temps de
Vilafranca del Penedès
El Banc del temps de Vilafranca cerca experiències
d'usuaris i usuàries d'aquest Banc del Temps per tal
de fer un testimoni virtual de les seves petjades.
Aquesta vivència pot ser en vídeo, en àudio, en foto,
en dibuix

BANC DEL TEMPS DE SANT SADURNÍ (BARCELONA)

L'equip gestor del Banc del Temps de
Sant Sadurní d'Anoia prepara un vídeo

per celebrar l'aniversari del Banc.
Sol·liciten voluntaris i voluntàries per
sortir en aquest vídeo, responent a una
o dues preguntes molt senzilles. Què és
per tu el Banc de Temps? Quina és la
teva millor experiència dins del banc?
Us animen a participar activament d'aquest multiintercanvi. Podeu gravar-vos
individualment o amb un company/a del banc, en format horitzontal. Aquells
que vulgueu, podeu quedar amb algú de l'equip gestor i us faran el vídeo
encantats i pels més tímids/es han pensat en altres formats.

BANC DEL TEMPS DE SANT CELONI
(BARCELONA)

BANC DEL TEMPS DE VIC (BARCELONA)

BANC DEL TEMPS PONT DEL DIMONI
(GIRONA)

BANC DEL TEMPS DE CIUDAD JARDÍN
(MÀLAGA)

El Banc del Temps de Ciudad Jardín
prepara un vídeo tutorial que ha
realitzat una de les seves usuàries per
tal d'aprendre a fer poesia i a
expressar-se lliurement.
També presentarà properament un
altre tutorial per aprendre a fer galetes
casolanes

BANC DEL TEMPS DE RIVAS (MADRID)

El Banc del Temps de Rivas segueix
generant solucions per a aquests
temps complicats i a més d'atendre a
través del correu electrònic les
consultes, es poden realitzar altes de
usuaris i usuàries en línia. Amb la clau
d'usuari/a, a través del web, l'app i els
grups de whatsapp es pot demanar i
donar serveis, registrar talons, etc.
Informen a
intetiempoderivas@gmail.com

INTERNACIONAL
BANCS DEL TEMPS DE XILE

BANCA DI TEMPO DI ZENICA (ITÀLIA)
La Xarxa del Banc del Temps de Lombardia a través
del Banc del Temps de Zanica promou el reciclatge
d'objectes. Els socis del seu Banc del Temps també
intercanvien objectes de segona ma. Objectes petits
i grans estan preparats per trobar una nova llar.

BANCA DI TEMPO VALMADRERA (ITÀLIA)
El Banca d'el Tempo Valmadrera APS,
el Centre Fotogràfic Gianni Anghileri i
la Municipalitat de Valmadrera
organitzen el cinquè certamen de
poesia, relat i, per primera vegada,
fotografia dedicada a la poetessa Nis
(Dionigi Vila), figura històrica de la seva
ciutat, per exemple de poeta camperola
present fa algunes dècades.
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