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SORTIDA AL MNAC DE LA XARXA DELS BANCS DEL TEMPS
"Art, dones, memòria i lluita"
La Xarxa dels Bancs del Temps organitza
una sortida al MNAC. Serà el proper 22
d'abril

a

les

16h.

Inscripcions

a

mbotta@saludyfamilia.es indicant el banc
del temps al qual pertanyeu
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 el suport del Banc
del Temps de Sant Cugat del Vallès i la Diputació de Barcelona
Vídeo amb els subtítols en anglès
Vídeo editat per Roger Lapuente

I
CELEBRACIÓ INTERNACIONAL
DELS BANCS DEL TEMPS
En aquesta celebrtació els Bancs del
Temps van posar en comú les diferents
experiències arreu del món i la voluntat
d'utilitzar el temps com a eina per a
construir una nova societat.
També es va presentar
internacionalment la Asociación

Iberomericana de los Bancos del
Tiempo.
NEIX BESTCANVI, EL BANC DEL CONEIXEMENT AMB SEU AL MARESME
L'activista Pau Vila crea Bestcanvi, una nova
inciativa que sorgeix de la seva manera d’entendre
les relacions socials i de le seves inquietuds culturals
concretes. Ella ho descriu com "un banc de
coneixement". Aquest projecte es basa en
l’associacionisme i el cooperativisme, però des d’un vessant artístic i cultural
Més informació:

BANC DEL TEMPS DE SAGRADA FAMÍLIA

BANC DEL TEMPS DE SANT SADURNÍ D'ANOIA
(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 VILAFRANCA DEL
PENEDÈS (BARCELONA)

VÍDEO RECULL DEL TASTA LLENGÜES EN ANGLÈS AL BDT
VILAFRANCA
El grup de conversa del Bdt Vilafranca "TASTA LLENGÜES EN ANGLÈS" també han fet
un recull de la trajectòria per celebrar el 6è Aniversari!!

BANC DEL TEMPS DE PINEDA DE MAR
(BARCELONA)

BANC DEL TEMPS PONT DEL DIMONI
(GIRONA)

BANC DEL TEMPS DE CIUDAD JARDÍN
(MÀLAGA)

El Banc del Temps de Ciudad Jardín
va col·laborar en una activitat
mediambiental realitzada pel col·legi
Ángel Ganivet juntament amb
l'Associació Agents Dinamitzadors
RSC Màlaga. En aquesta jornada es va
dur a terme un taller de sensibilització
mediambiental adreçat als nens i
nenes de l'escola, i posteriorment es va
realitzar una ruta pel barri per plantar
diferents testos i embellir el barri de
Mangas Verdes.

BANC DEL TEMPS DE RIVAS VACIAMADRID
(MADRID)
Festival de Primavera Online de el
Banc del Temps de Rivas - Adéu
apatia!
- ABRIL: celebrarem el mes de el llibre
amb l'escriptora Pilar Escamilla amb
un taller d'escriptura curativa
- MAIG: Mamen Camacho ens
proposa un taller fonamental de
autocura en temps d'incertesa
- JUNY: tindrem una classe de Ioga
per a tots amb Sara Garrido per
acomiadar la primavera i donar-li la
benvinguda a l'estiu.
Informen a
intetiempoderivas@gmail.com

INTERNACIONAL
BANCA DI TEMPO CRONOTECA (ITÀLIA)

BANCA DI TEMPO DI ZENICA (ITÀLIA)

La Xarxa dels Bancs del Temps de Lombardia a
través del Banc del Temps de Zanica promou el
reciclatge d'objectes. Els socis d'aquest Banc del
Temps també intercanvien objectes de segona ma.
Objectes petits i grans estan llestos per trobar una
nova llar.

BANCA DI TEMPO VALMADRERA (ITÀLIA)
La Banca di 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.

PROJECTE SUBVENCIONAT PER:

Més informació a la pàgina de facebook
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Banc del Temps Escolar
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