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INAUGURACIONS I CELEBRACIONS

Sant Pere Pescador impulsa la

creació d’un Banc del Temps

El poble de Sant Pere Pescador inicia

els tràmits per impulsar la creació d'un

Banc del Temps per tal de fomentar la

cohesió social del municipi. De

moment, l’Ajuntament ha passat un full

als veïns interessats, ja sigui en

participar en la creació del banc del

temps, associar-s’hi o simplement

obtenir-ne informació detallada. 

Més informació

Inauguració i signatura de conveni del Banc del Temps de les
Planes
El Banc del Temps de les Planes s'incorpora a la xarxa amb la signatura del conveni

amb l'Associació Salut i Família, serà el proper 2 d'octubre al Centre Cívic Les

Planes. També es farà un taller d'arts marcials japoneses i es servirà una tassa de

té.

ACTIVITATS



La Xarxa dels Bancs del Temps

participarà a la VIII Fira d'economia

solidària de Catalunya,

L'Associació Salut i Família participarà

a la VIII Fira d'economia solidària que

enguany s'organitza sota el lema

l’economia ha canviat. I tu, a què

aspires? La Fira d’Economia Solidària

FESC2019 tindrà lloc els dies 26 i 27

d’octubre al recinte Fabra i Coats del

barri de Sant Andreu (Barcelona) i que,

un any més, organitza la Xarxa

d’Economia Solidària de

Catalunya (XES).

XX aniversari dels
Banc del Temps

La Xarxa dels Bancs del Temps
celebrarà el seu vintè aniversari a
Barcelona, serà el proper 29 de
novembre al Caixa Fòrum de
Barcelona. Serà una trobada de caire
internacional



Jornada Formativa Bancs del Temps

- Màlaga 2019

Aquesta formació està orientada a

identificar potencialitats d'inclusió i

desenvolupar elements de millora en la

gestió diària que afavoreixin la

participació i l'intercanvi entre persones

de diferents orígens culturals i diverses

edats, entre d'altres. El treball de

formació serà reflexiu i participatiu per

tal de construir idees compartides, a

càrrec de la Sra. Josefina Altés Campà

PROGRAMA I INSCRIPCIONS 

PROPER TALLER A MADRID

El 28 d'octubre es farà un taller de formació del Banc del Temps a Madrid, en

un lloc per determinar, s'informarà puntualment.

Tast de tallers del Banc del Temps

de la Mercè 2019

Tallers de Bancs de Temps a Plaça

Catalunya, dins la iniciativa Associa't de la

Festa Major de la Mercè, a càrrec del

Banc del Temps de Sarrià, del Banc del

Temps de Porta, del Banc del Temps de

Cerdanyola i el Banc del Temps de Sant

Cugat.



Flash Mob dels Bancs del Temps de

la Mercè

Finalment i després de la pluja es va

poder fer la flash mob a la plaça de

Catalunya dins les activitats

relacionades amb l'associacionisme

Mercat d'intercanvi
TROCASEC

El 6 d'octubre s'organitza el XXXIX

Mercat d'Intercanvi TROCASEC a la

Plaça del Sortidor, en horari de 10 a

13:30h

La idea clau del mercat és intercanviar,

relacionant-te amb la resta de

participants i arribant a un acord

satisfactori per a ambdues parts. Els

intercanvis es fan sense fer servir els

euros, utilitzant la imaginació

BANC DEL TEMPS DE CAMBRILS



BANC DEL TEMPS SARRIÀ SANT GERVASI

BANC DEL TEMPS DE SANT CUGAT



BANC DEL TEMPS DE PIERA



Passejada per Piera amb el Bancs

del Temps de Catalunya

El Banc del Temps de Piera  proposa una

sortida per el seu territori i un dinar a

compartir entre tots els caminaires.

Activitat organitzada i guiada per la Sra.

Josepa Ribera. Inscripcions:

gbertran@vilafranca.org.  Serà el

diumenge 6 d'octubre de 9:30 a 14h

BANCO DEL TIEMPO DE LAS LETRAS

Presentació de les activitats del Banco del Tiempo de las Letras.

El Banc del Temps de les Lletres fa la primera presentació

amb periodicitat mensual de les activitats i propostes de

treball sobre aquest Banc del Temps i sobre Timelab

BANCO DEL TIEMPO DOÑANA



DE CERCA - PROYECTO "BANCO DEL TIEMPO"

VÍDEOS DEL BANC DEL TEMPS

L’Associació  Salut  i

Família  ha  produït  dos

vídeos  de  divulgació

sobre  els  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  i  de

cohesió  social.  Produït

per  l'Associació  Salut  i

Família i Roger LaPuente

INTERNACIONAL

Els Bancs del Temps de Gran Bretanya, a Corea

Sarah Bird, la directora general dels Bancs del Temps de

Gran Bretanya, ha arribat  a Corea. Realitzarà dos discursos

a la  'International Conference NPO 2019' sobre el moviment

de bancs de temps al Regne Unit .. El seu discurs tindrà un

gran impacte en el moviment de bancs de temps de Corea.

Molts funcionaris i activistes del govern coreà acudiran a

parlar-ne.

Banc del temps: oferir el vostre temps a la vostra comunitat



V aniversari del Banc
del Temps de
Cronoteca (Itàlia)
El Banc del Temps de Cronoteca

(Itàlia) va celebrar el cinquè aniversari

el passat 5 de setembre, van agrair

"Gràcies a tots aquells que en aquests

primers cinc anys d’activitat heu ofert,

sol·licitat o compartit temps.

Gràcies a totes les persones que fins i

tot hem creuat durant les nostres

activitats i a les que sempre hi són

presents.

Gràcies a les administracions

municipals que ens han donat suport i

amb les quals ens trobem amb

entusiasme"

La Comunitat del Banc del Temps de Brasil ha fet public un vídeo de Renata Gordo

sobre el funcionament del Banc del Temps



El Banc del Temps de Caponago va

organitzar l'esdeveniment 'El temps

de .. netejar el món'

Aquest esdeveniment es va celebrar el

passat 22 de setembre, diumenge i va

ser tot un èxit. 

en col·laboració amb l'agència

CEMambiente

PROJECTE SUBVENCIONAT PER:



Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

cancel·la la subscripció modifica la subscripció

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Més informació a la pàgina de facebook


