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  Butlletí num. 121 Maig 2021

SORTIDA AL MNAC DE LA XARXA DELS BANCS DEL TEMPS NOVA DATA

"Art, dones, memòria i lluita"

La Xarxa dels Bancs del Temps organitza

una  sortida  al  MNAC.  Serà  el  proper

dissabte 8 de maig a les 12h. Inscripcions

a  mbotta@saludyfamilia.es  indicant  el

banc del temps al qual pertanyeu.

Sortida realitzada en col·laboració amb el

programa Apropa Cultura.

Sortida a l'Auditori. Apropa't a l'Orient Express

La Xarxa dels Bancs del Temps organitza una sortida a l'Auditori  de Barcelona a

sentir a la Banda Municipal de Barcelona

interpretant  temes  d'Strauss,  Sparke,

Offenbac,  Liszt,  Bartók  i  Kukuda.  Places

limitades;  envieu  correu  a

mbotta@saludyfamilia.es  tot  indicant  a

quin  banc del  temps pertanyeu i  número

de telèfon.

Serà  el  proper  dijous,  27  de  maig  a  les

18h. Sortida realitzada en col·laboració amb el 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
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BANCA DI TEMPO CRONOTECA (ITÀLIA)

El Banc del Temps de Cronoteca ha celebrat una assemblea de socis i sòcies el

passat 27 d'abril, amb l'aprovació del pressupost i les noves línies per al futur.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANCHE DI TEMPO

XERRADA SERÁ UNA HISTÒRIA

BONICA

La coordinadora italiana dels Bancs del

Temps organitza una jornada amb

motiu de l'aniversari de la mort de

Napoleó, el 5 de maig. La jornada porta

per títol 'Serà una història bonica' i 

versarà sobre aquesta figura històrica.

Es parlarà de l’home, dels seus hàbits,

de la seva família i de la seva vida

privada, més enllà de la figura de l

'emperador, un apropament a la figura

històrica des de la vessant més

humana.

GRAAL (PORTUGAL)

La coordinadora dels Bancs del Temps a Portugal (Graal) ha organitzat un webinar

sobre la violència de gènere amb el títol 'La violència no enamora: Prevenir per no

posar remei'; Va ser el passat 27 d'abril
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