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INAUGURACIONS I CELEBRACIONS
BANC DEL TEMPS LES PLANES
Reunió posada en marxa del Banc
del Temps de les Planes
Primer pas per engegar el Banc del
Temps de les Planes, una reunió al Centre
Cívic l'Elèctric amb el futur equip gestor:
Cecília Roig, Núria López, Jaume Texidó,
Ana i Cristina, entre d'altres.
La Secretaria estarà oberta al Casal Can
Rectoret, (seu de l'associació de veíns de
Can Rectoret) els dimarts de les 11 h. a
les 13 h i dijous de les 18:30 h. a les
20:30 h.

PROPERES SORTIDES DEL BANC DEL TEMPS

'Flamenco-ballet, 'Atrapado en
el Tiempo'
La xarxa del Bancs del Temps organitza
una sortida al Teatre Goya a l'espectacle
de Flamenco Ballet 'Atrapado en el
Tiempo' Serà el proper dia 27 de juliol a
les 18h al Teatre Goya. Un espectacle en
què predomina la fusió del flamenc més
pur, amb danses contemporànies i jazz;
una proposta nova i diferent, un
espectacle comercial, que marca un
"Temps Nou" al flamenc.

Inscripcions a
saludyfamilia@saludyfamilia.es
Activitat programada gràcies a Apropa
Cultura

ACTIVITATS
Visita guiada als carrers guarnits
de la Festa Major de Gràcia 2019
La Sra. Josefina Altès Campà organitza una
visita comentada als carrers guarnits de la Festa
Major de Gràcia; una activitat adreçada a
persones vinculades al Banc del Temps. És una
activitat gratuïta a la que cal inscriure's al correu:
josefina_altes@hotmail.com. Serà el dissabte, 17
d'agost a les 9h del matí a la Plaça del Diamant .
La Sra. Altès és una gracienca d'ampla
trajectòria i arrelada i compromesa amb aquest
barri de Barcelona, a banda de la seva trajectòria
com a impulsora i introductora dels Bancs del
Temps i amb una gran activitat cívica,
reconeguda amb la Medalla d'Honor de
l'Ajuntament de Barcelona al 2017, i actualment
col·laboradora de l'Associació Salut i Família.

Els Bancs del Temps a la
Mercè 2019
Un any més els Bancs del Temps
vinculats a l'associació Salut i Família
estaran presents a l'ASSOCIA'T de la
plaça de Catalunya durant les
Festes de La Mercè 2019, amb un tast
de tallers.
També us convidem a participar a la
flashMOB In-PEACE que tancarà les
activitats el dia 22 a la tarda, en la que
hi participaran persones de
projectes tant diversos, com corals,
teatre, cooperació ... i BANCS DEL
TEMPS. Hi poden participar adults,
joves i també infants.

BANC DEL TEMPS DE CAMBRILS
Sortida a veure la pluja d'estels
Com cada any el Banc del Temps de
Cambrils organitza una sortida per veure la
pluja d'estels del mes d'agost (les llàgrimes
de Sant Llorenç), serà el 12 d'agost i el punt
de trobada és al aparcament Molí de les
Tres Eres (al costat del LIDL), a les 18h.
Aquest any s´ha muntat un Observatori Astronòmic i es pot observar el cel amb
telescopis. Preu especial per als usuaris del Banc del Temps (10€ per persona). A
més, hi ha la possibilitat de passar la nit ha que hi ha zona d'esbarjo que ofereix
l'Ajuntament, amb taules i seients de pedra, banys i agua corrent. Podem acampar
amb tendes. El preu és de 4€ per persona. Per a qualsevol consulta o dubte ens
podeu enviar un correu o trucar-nos a Montse (678292275) Rosa M. (610027951)

BANC DEL TEMPS DE PREMIÀ DE MAR

Primera graella d'activitats del Banc
de Temps de Permià de Mar
El Banc de Temps de Premià de Mar ja disposa
d'una graella d'activitats per als seus socis.
Aquesta graella, que es pot consultar al web del
Banc de Temps, està dividida en seccions
temàtiques que van des de l'acompanyament i
cura d'éssers vius fins a la cuina, passant per la
pràctica d'idiomes, les petites reparacions o les
ajudes domèstiques, entre d'altres. Informació
publicada a la web de l'Ajuntament de Premià de
Mar

VÍDEOS DEL BANC DEL TEMPS
L’Associació

Salut

i

Família ha produït dos
vídeos
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de
els

divulgació
Bancs

del

Temps amb l’objectiu de
que puguin ser utilitzats
per la xarxa dels Bancs
del Temps. EL TEMPS
ENS IGUALA

Un segon vídeo, recull els
testimonis personals que
mostren

la

varietat

d’intercanvis i la diversitat
d’usuaris i usuàries dels
Bancs del Temps com
espais

inclusius

cohesió

social.

i

de

Produït

per l'Associació Salut i
Família i Roger LaPuente

BANC DEL TEMPS DE VALLADOLID
La trobada dels Bancs del Temps, a
la nova edició de la revista del Banc
del Temps de Valladolid
El Banc del Temps de Valladolid ha
editat l'edició número tretze de la seva
publicació, la relativa als mesos d'abril i
juny de 2019 i en la que figura la
notícia relativa a la celebració dels XX
anys dels Banc del Temps, a Madrid i
la participació de la Doctora Elvira
Méndez en aquest esdeveniment;
també es fa ressó de la V Trobada
Estatal del Bancs del Temps.

INTERNACIONAL
Concurs de murals del Banc del Temps de Cronoteca
El Banc del Temps de Cronoteca celebra un concurs de
pósters per tal de celebrar el cinquè aniversari. Es fa sota la
cita de M.Proust “el temps de què disposem cada dia és
elàstic, les passions que es desperten en nosaltres el
dilaten, les que inspiren el contrauen i el costum l’omple”.
Aquesta iniciativa té la intenció de potenciar aquesta
expressió artística com a forma comunicativa de les joves
generacions,
al mateix temps, descoratja la desfiguració i el vandalisme.
L’anunci de la competició està patrocinat per la Unió Terre
de Brianza de Prime.
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Banc del Temps Escolar
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