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PROJECTE: ACULL FAMÍLIA UCRAÏNA

Donem suport i oferim informació sobre el Projecte FAMÍLIA NECESSITA FAMÍLIA

adreçat a famílies residents a les províncies de Barcelona, Madrid, Màlaga o Múrcia

que desitgin acollir temporalment a famílies ucraïneses.

Aquest Projecte està organitzat per la Fundació “la Caixa” i el Ministerio de

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Per accedir a informació bàsica aquí.



Taller adreçat als membres de les secretaries i socis/es dels Bancs del Temps i

personal de l'Associació Salut i Família Impartit per la Sra. Cristina Sánchez Miret,

Dra. en Sociologia amb la ponència ' Accelerant la igualtat entre homes i dones des

dels Bancs del Temps'  i el diàleg entre la Dra. Cristina Sánchez Miret i la Dra. Elvira

Méndez Méndez amb el títol 'Els Bancs del Temps i la promoció de la cura de les

persones'.  Serà el 7 d'abril de 15:30 a 20:30

INSCRIPCIONS I PROGRAMA 

SORTIDES BANCS DEL TEMPS

La Xarxa dels Bancs del Temps

organitza la sortida a l'Auditori de

Barcelona el dia 7 de maig a les 19h a 

l'audició de La Missa Solemnis de

Ludwig van Beethoven, composta al

La Xarxa dels Bancs del Temps

organitza una sortida l'11 de juny a les

19h al Teatre Lliure de Montjuïc a l'obra

de teatre Les 3 germanes (Txéhov,

1901) Places Limitades. Per inscriure's



mateix temps que la Novena simfonia,

és una de les obres més fascinants de

l'autor i la cúspide de la seva maduresa

creativa. Places limitades. Per

inscriure's cal enviar un correu amb el

nom, el Banc del Temps al qual

pertanyeu i número de

telèfon  rmendoza@saludyfamilia.es

cal enviar un correu amb el nom, el

Banc del Temps al qual pertanyeu i

número de

telèfon  rmendoza@saludyfamilia.es

DIA INTERNACIONAL DELS BANCS DEL
TEMPS

La Xarxa dels Bancs del Temps de l'Associació Salut i Família va participar

activament de la celebració del dia internacional dels Bancs del Temps. La nostra

Directora, la Sra. Elvira Méndez, fundadora de la Xarxa Solidària dels Bancs del

Temps a l'Estat Espanyhol va fer l'obituari del Sr. Edgar Cahn, líder i fundador dels

Time Banks als Estats Units.



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

BANC DEL TEMPS SAGRADA FAMILIA
(BARCELONA)

El "Renova la teva roba - Primavera", ja està aquí.  

Tindrà lloc del Del  2 de maig al  11 de juny en diferents equipaments i entitats

de la ciutat de Barcelona. 

EL Banc del Temps Sagrada Família participa conjuntament amb el Casal de

Barri Sagrada Família i  l'Aula Ambiental Sagrada Família  com sempre en

aquesta iniciativa. 

L'Aula Ambiental farà la recollida de roba, Dimarts 10 i dijous 12 de maig de

16.30h a 19h. Dimecres 11 i divendres 13 de maig de 10.30h a 13.30h

No és punt d'intercanvi

El BDT Sagrada Família  farà la recollida de roba, de dilluns 16 a dimecres 18

de maig de 10.30 a 13.30h i de 16.30 a 20.00h



I es farà l'intercanvi  Dijous 19 de maig de 10.30 a 13.30h i de 16.30 a 20.00h i

Divendres 20 de miag de 10.30 a 14.00h i de 16.30 a 18.00h

Ademés, es farà dos tallers.

Casal de Barri Espai 210

Activitat Familiar "Creem ninots amb texans". Diumenge 22 de maig a les 11.30

h. A càrrec de Back to Eco. Cal inscripció prèvia a informacio@espai210.org o al

930 153 733.

Taller de creació de "Compreses de Tela". Dijous 26 a les 18.30 h. Cal

inscripció prèvia a informacio@espai210.org o al 930 153 733. Coorganitzat amb

l'Aula Ambiental de Sagrada Família.

BANC DEL TEMPS SANT FELIU (BARCELONA)



BANC DEL TEMPS DE BADALONA
(BARCELONA)



El Banc de temps de Badalona té dos anys

d'existència. L'ajuda mutua és el motor

d'aquesta iniciativa. Volem agraïr a totes

les persones que participen d'aquest banc.

Junts i juntes sabem que el dia a dia té

més recursos compartits.

Gràcies per fer més bonic el camí.

I si encara no t'has inscrit...ja saps que ens

pots trobar tot l'any!!

Fes xarxa! Fes pinya!!

BANC DEL TEMPS DE SANT CELONI
(BARCELONA)



Podeu trobar la secretaria del Banc de Temps de Sant Celoni els dimarts a la Clau,

carrer Alguersuari 16.

TEMPS X TEMPS (MANLLEU - BARCELONA))



BANC DEL TEMPS DE PALAUTORDERA
(BARCELONA)

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

BANC DEL TEMPS DE VIC (BARCELONA)



BANC DEL TEMPS PONT DEL DIMONI
(GIRONA)



BANC DEL TEMPS DE BREDA (GIRONA)



BANC DEL TEMPS LLORET DE MAR (GIRONA)



BANC DEL TEMPS D'ALCANTARILLA
(MÚRCIA)



VITAMINA BTA CONTRA LA SOLEDAD Cumplimos 7 
meses de acompañamientos a mayores de Alcantarilla 
para charlar, pasear o tomar un refresco al sol. 

BANC DEL TEMPS CIUDAD JARDÍN (MÀLAGA)



Projecte Banc del Temps subvencionat per l'Àrea de Participació Ciutadana de

l'Ajuntament de Màlaga

Avui ha tingut lloc la reunió de confiança del Banc del Temps de Ciutat Jardí a la

cafeteria Cha-chá. A la qual, hem acordat els tallers a desenvolupar durant els

propers mesos.

BANC DEL TEMPS DE MÀLAGA (DISTRITO
CENTRO)



INTERNACIONAL

BANCA DEL TEMPO DE MESSINA (ITÀLIA)



BANCA DEL TEMPO DE CAPONAGO (ITÀLIA)



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 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)
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