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Rocío Cuevas, nova coordinadora de la Xarxa
dels Bancs del Temps
Rocío Cuevas Jara és la nova
coordinadora de la Xarxa dels
Bancs del Temps de l' Associació
Salut i Família en substitució de
Josefina Altés Campà en situació
de jubilada.
Amb aquest relleu en la
coordinació dels Bancs del Temps
es continua i es reaferma el
compromís de l'entitat en la Xarxa
de Bancs del Temps, i en els
valors de la reciprocitat, la confiança, el respecte, la solidaritat i la igualtat que
caracteritzen aquest projecte i que contribueixen a millorar el dia a dia de tantes
persones.

Sortida 'Un matí al Born'
La Xarxa dels Bancs del Temps de
l' Associació Salut i Família
organitza la sortida 'Un matí al
Born'; una oportunitat per conèixer
les entranyes del simbòlic (antic)
Mercat del Born amb una visita
guiada a aquest equipament, que
implica conèixer la ciutat del
1700. Aquesta sortida es fa en col·laboració amb el Programa Apropa Cultura, i

dintre de les activitats del Programa Multicultura.
DIA: Diumenge, 14 de maig a les 9:40 a l'entrada principal
INSCRIPCIONS: rcuevas@saludyfamilia.es
PLACES LIMITADES

Els Bancs del Temps, amb el 'Renova la teva roba'
La majoria dels Bancs del Temps de Barcelona
participen de la campanya 'Renova la teva roba' en
l'edició de la primavera d'enguany. Una inciativa per
fomentar el consum conscient i la prevenció de
residus. Cal triar entre els punts d’intercanvi de
Barcelona i portar-hi la teva roba. A canvi, et
donaran cupons Renoves amb la puntuació corresponent, que després
podràs intercanviar per la roba que més t’agradi a qualsevol punt de la xarxa.
Els Bancs del Temps que hi participen són, Dreta Eixample i Fort Pienc, Banc del
Temps de Gràcia, Sagrada Familia, Trinitat Vella,

Segona Festa dels
Temps

L'equip coordinador de la Festa dels
Temps prepara la segona edició dels
temps, que serà el 17 de juny al Parc
dels Catalans,de 10h a 21h , coincidint
amb la celebració del desè aniversari
del Banc del Temps de la Barceloneta.
Hi haurà activitats infantils, dansa, ioga
esports, activitats infantils.
Informació: festadeltemps@gmail.com

El Banc del Temps de la Barceloneta ja prepara la festa pel seu desè aniversari que
serà pels vols de la tardor. El dia 26 ja van començar amb una trobada d'ususaris i
usuàries que va acabar en el seu tradicional pica-pica.

Concurs fotogràfic del Banc del Temps de Cambrils Memorial Antoni Pérez
El Banc del Temps de Cambrils organitza el
Primer Concurs fotogràfic Memorial Antoni
Pérez, amb l'objectiu de donar a conèixer
una visió personal dels racons del territori en
memòria d'Antoni Pérez. Hi ha dues
categories, fotos en color de paisatges del
municipi de Cambrils o bé del Camp de
Tarragona. Hi haurà tres premis en cada
categoria.

Jornada anual dels Bancs
del Temps a Màlaga
El Banc del Temps de Màlaga va
organitzar la Jornada anual dels
Bancs

del

Temps

amb

la

col·laboració
Participació

de

l'Àrea

Ciutadana

i

de
que

aquest any té com a convidats
especials

les

experiències

de

Catània i Bolzano.

INTERNACIONAL
Agermanament del Banc
del Temps Bailen
Miraflores i el de Catània
Durant les jornades anuals del
Banc del Temps de Màlaga, es va
produir l'agermanament del Banc
del Temps amfitrió i el de Catània

L'Associació italiana dels Bancs
del Temps convoca el primer
concurs de fotografia
L'Associazione Nazionale Banche del
Tempo convoca el primer concurs
fotogràfic i literari sobre els viatges en
el temps i Els intercanvis de temps,
sentiment i records.
Aquest concurs s'organitza amb motiu
del desè aniversari de la seva creació
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