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17è aniversari del Banc del Temps de Sant Cugat

Dissabte, 19 de febrer el Banc del Temps de Sant Cugat celebrà els seus disset

anys de vida amb una gran festa a la sala Clavé de la Unió. Va ser un èxit

d'assistència amb actuacions musicals i un gran ambient de germanor i caliu.



Vídeo de l'emissió en directe de la Jornada Internacional dels Bancs del Temps en

format mixt (presencial i per zoom) que es va celebrar a Premià de Mar el 10 de

desembre del 2021.

VÍDEO DELS BANCS DEL TEMPS

La Xarxa dels Bancs de Temps de l'Associació Salut i Família ha editat un vídeo on

es reconeix i visibilitza la tasca comunitària dels Bancs del Temps, especialment en



els moments més difícils de la pandèmia. Amb el suport de Banc del Temps de Sant

Cugat de Vallès i la Diputació de Barcelona

Vídeo amb subtítols en anglès

Vídeo editat per Roger Lapuente

TROCASEC (BARCELONA)



BANC DEL TEMPS DE SANTS (BARCELONA)

BANC DEL TEMPS SANTA MARGARIDA I ELS
MONJOS (BARCELONA)



BANC DEL TEMPS DE PREMIÀ DE MAR
(BARCELONA)



El passat dissabte 22 de febrer, el Banc de Temps de Premià de Mar va organitzar

una visita guiada pel casc antic de Premià de Mar, a càrrec del Sr. Vicenç Pastor,

soci del Banc del Temps.

A la trobada van assistir-hi 26 socis i sòcies.

Ens  ho vàrem passar  molt  bé  i  vàrem gaudir  d’una  explicació  interessant  i  ben

divertida, sobre l'evolució que ha patit el nostre municipi en els últims 60  anys.

BANC DEL TEMPS DE PIERA (BARCELONA)



BANC DEL TEMPS DE PALAUTORDERA
(BARCELONA)

Taller de mitja i ganxet a l'Esplai Santa Maria de Palautordera



BANC DEL TEMPS SANT JOAN DESPI
(BARCELONA)

BANC DEL TEMPS DE VIC (BARCELONA)



TEMPS X TEMPS (MANLLEU)



COMUNICAT D'APROPA CULTURA

Us fem arribar la convocatòria de l'entitat Apropa Cultura:

Al Teatre Lliure de Montjuïc estan treballant en una instal·lació en homenatge a un

dels fundadors del Lliure, l’escenògraf i figurinista Fabià Puigserver. A la instal·lació

parlen dels seus referents, i una persona clau va ser la seva mare, cosidora de

professió que li va transmetre l’ofici.

L’activitat que volen dur a terme a la instal·lació que estarà al vestíbul del Liure de

Montjuïc, és una cosida col·lectiva d’un teló de teatre. Durant 2 mesos (finals d’abril

a finals de juny) volen convidar a tothom que vulgui venir Lliure a participar en la



DESCRIPCIÓ: Cosida col·lectiva d’un teló de teatre

PER QUÈ:  Per apropar-se als oficis del teatre participant d’un homenatge de

manera activa i compartida

DATES ACTIVITAT: dimarts a diumenge del 22 d’abril al 19 de juny

HORARI: tarda de 16 a 20h (es pot fer al matí també, horari a concretar)

PERFIL:Qualsevol persona de qualsevol edat que pugui cosir a màquina o a

mà

LLOC: Teatre Lliure de Montjuïc

COM INSCRIURE’S: amb un email a Violeta Sugranyes,

vsugranyes@teatrelliure.com,  Tfno.: 664 862 552

cosida col·lectiva d’un teló que es farà cosint retalls de tela. Voldríen que el resultat 

es pugui penjar com a teló al Teatre Lliure a la  inauguració de la temporada vinent.

 El projecte s’inspira en el projecte Projecte NOMS per a l'Edredó Commemoratiu

que es fa en homenatge a víctimes del SIDA, en Fabià Puigserver també va patir

aquesta malaltia.

 En tant això, havíen pensat que seria bonic convidar a persones que els pugui

interessar formar part del projecte participant activament de la cosida del teló. Volen

apropar la figura i el llegat d’en Fabià a tothom a través dels oficis del teatre,

fomentant la trobada entres persones amb un propòsit compartit fent un exercici

artesanal.  

Consistiria en venir en grups de màxim 3 persones (o més persones i podeu fer

torns) i franges de 2, 3 o 4 hores, en horari matí o tarda (preferent) de dimecres a

diumenge entre el 22 d’abril i el 19 de juny. S’hauria de tenir al menys una mínima

habilitat per cosir a màquina o a mà i l’activitat serà coordinada per l’equip de

sastreria del Lliure. Es pot venir tants dies com es vulgui. 

BANC DEL TEMPS PONT DEL DIMONI
(GIRONA)



BANC DEL TEMPS LLORET DE MAR (GIRONA)

BANC DEL TEMPS ALCANTARILLA (MÚRCIA)



FASE II: BIBLIOTECARIS DE BARRI

 El Banc del Temps d'Alcantarilla comença la fase II de la biblioteca comunitària. Els

toca catalogar tots els llibres per seccions, etiquetar-los i registrar el fons de

biblioteca per deixar-lo llest perquè Aquests dies va començar Pedro, participant de

@espacio.oportunidades.intedis que ens va portar les propostes del seu grup i amb

qui vam iniciar la creació de la base de dades.

Pere rebrà a canvi "horetes" per al seu saldo, amb les quals podrà sol·licitar un altre

servei.

BANC DEL TEMPS CIUDAD JARDÍN (MÀLAGA)



El Banc del Temps de Ciudad Jardín (Màlaga) va rognitzar un taller de memòria a

càrrec de la seva usuària Maria

BANC DEL TEMPS DE MÀLAGA (DISTRITO
CENTRO)



BANC DEL TEMPS RIVAS (MADRID)



INTERNACIONAL

BANCA DEL TEMPO SCAMBIATEMPO REDONDA
(ITÀLIA)



Fa un any de la inauguració de la llibreria col·lectiva Scambiatemporedona. Els seus

membres i les seves sòcies fan torns en un manteniment acurat, constant i diari.

La llibreria també és un bon recurs per als que freqüenten el parc Turani, un oasi

verd al districte de Redona a Bèrgam.

BANCA DEL TEMPO DE MESSINA (ITÀLIA)



BANCA DI TEMPO CATANIA (ITÀLIA)

TBANCA DEL TEMPO - balls de grup a l'aire lliure! Sol i molta energia

BANCA DI TIEMPO ROSSIGLIONE (ITÀLIA)



El Banc del Temps de Rossiglione ha celebrat una sessió del club de lectura; en

aquest cas el tema proposat va ser Àfrica

BANCO DE TEMPO GRAAL (PORTUGAL)

La plataforma dels Bancs del Temps a Portugal, Graal ha signat la crida a la pau a



Europa, impulsat per Plataforma Portuguesa per als 'Direitos das Mulheres' i fa una

crida per a la subscripció individual de totes les persones.

FUNDACIÓ ESQUEL (EQUADOR)

PROJECTE SUBVENCIONAT PER:

Més informació a la pàgina de facebook



Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web
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