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Sortida de Juny al Museu Etnològic i de cultures del món a
Barcelona

La sortida del mes de juny dels Bancs del

Temps  és  a  el  Museu  Etnològic  de

Barcelona,  a la seu del  carrer Montcada,

núm.  12  de  Barcelona.  És  una  sortida

exclusiva per als Bancs del Temps, places

limitades.  Per  assistir  enviï  un  correu  a

mbotta@saludyfamilia.es  indicant  a  quin

banc de el temps pertany i  número de telèfon. Serà el dissabte 19 de juny a les

12h.salida en col·laboració amb el programa Apropa Cultura

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

La Xarxa dels Bancs del Temps organitzà

una sortida a l'Auditori  de Barcelona a el

concert  amb  la  Banda  Municipal  de

Barcelona  interpretant  temes  de  Strauss,

Sparke, Offenbac, Liszt, Bartók i Kukuda. 

Fou  un  èxit  de  participació;  tothom  va

quedar molt content.

Sortida realitzada en col·laboració amb el

programa Apropa Cultura.



Vídeo dels Bancs del Temps

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

què 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 els subtítols en anglès

Vídeo editat per Roger Lapuente

BANC DEL TEMPS DE SANTS
(BARCELONA)



BANC DEL TEMPS MIRA-SOL (BARCELONA)



El Banc del temps de Mira-sol compleix 4 anys. Una data molt significativa per la

dificultat d'aquest últims mesos.

BANC DEL TEMPS DE SANT CUGAT (BARCELONA)

BANC DEL TEMPS DE SANTA MARGARIDA I
ELS MONJOS (BARCELONA)



BANC DEL TEMPS DE PIERA (BARCELONA)



BANC DEL TEMPS DE PINEDA DE MAR
(BARCELONA)



BANC DEL TEMPS PONT DEL DIMONI (GIRONA)



BANC DEL TEMPS DE FIGUERES (GIRONA)



BANC DEL TEMPS ALCANTARILLA (MURCIA)



El Banc del Temps d'Alcantarilla promou la recollida de llibres juntament amb la

Universitat de Múrcia per equipar i reobrir la biblioteca al Barri Sant Josep Obrer

(Alcantarilla). Es poden donar els llibres fins al 4 de juny, al Centre Social Universitari

(Campus d'Espinardo). Contes infantils, juvenils, àlbum il·lustrat, còmic i novel·la, en

bon estat.

BANC DEL TEMPS DE MÀLAGA



BANC DEL TEMPS CIUDAD JARDÍN (MÀLAGA)



INTERNACIONAL

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANCHE DI TEMPO



XERRADA 'SERÀ UNA BONA

HISTÒRIA' 

La coordinadora italiana dels Bancs del

Temps va organitzar una jornada dins

de l'cicle 'Serà una història bonica' i va

versar sobre la figura de Carlotta de

l'Begio a càrrec de Marina Bressan i

Annaclara Sirignano. També es va fer

un taller sobre l'Aloe vera i va tancar

l'acte una reflexió sobre els bancs de

temps.

DIA INTERNACIONAL DELS BANCS DEL TEMPS

El mes de març es va celebrar el dia internacional dels Bancs del Temps amb una

trobada a què va assistir la Xarxa dels Bancs del Temps de l'Associació Salut i

Família a través de zoom en el qual es va presentar un informe de situació dels

Bancs del Temps al món.
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