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INAUGURACIONS I CELEBRACIONS

 XX aniversari dels Bancs del Temps a Madrid

La trobada organitzada per l'Associació Salut i Família i l'Associació pel

desenvolupament del Banc del Temps al MediaLab de Madrid va ser tot un èxit amb

la participació de representans del Banc del Temps d'arreu del món. Persones

unides per un propòsit comú a través del mon.... Conectades i evolucionant juntes.

Una trobada a la que seguirá una altra a Barcelona al novembre d'aquest mes

Informació i ponències



Celebracions del Banc del Temps

d'Almería 

El Banc del Temps d'Almeria celebra el

seu setè aniversari amb 130 socis i un

acumulat de 7.000 hores d'intercanvi, 

Foto i notícia al Diario de Almería

Nou Banc del Temps de l'Agència de

Salut Pública

Els Bancs de Temps amplien el seu

àmbit, l'ABDT presenta un nou Banc

del Temps per a treballadors de

l'Agència de Salut Pública de

Barcelona a càrrec Sergi Alonso (Sergi

Alonso és l'actual representant de

tresoreria de ADBDT)

II Aniversari del Banc del Temps de

Mira Sol 

El Banc del Temps de Mira-Sol (Sant

Cugat) va celebrar el seu segon

aniversari 

Va ser el dia 24 de maig al Casal de

Mira Sol, va assistir-hi la Sra. Josefina

Altès i Campà. 

El Banc del Temps Dreta eixample

i Fort Pienc col·labora amb el

'Renova la teva roba' 

El Banc del Temps Dreta Eixample i
Fort Pienc s'ha sumat a la iniciativa
'Renova la teva roba' dins el programa
'Residu zero' Renova la teva roba és
una xarxa d’intercanvi de la roba que



ja no fem servir, però que està en bon
estat, i que promou el consum
responsable, la prevenció de residus i
la sostenibilitat
Fins al 31 de maig i la propera edició
serà a la tardor.

ACTIVITATS

BANC DEL TEMPS DE BREDA

El Banc del Temps organitza 'Berenars en italià'

El Banc del Temps organitza 'Berenars en italià' del 14 de

maig al 9 de juliol. 

Cada segon dimarts de cada mes a l'Heura. De 18h30 a

19h30. És obert a tothom. Vine a un berenar on només es

pot parlar en italià.

Més informació: 

bancdetempsdebreda@gmail.com

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



CASA ORLANDAI

Tallers Casa Orlandai

La Casa Orlandai organitza els cafès

litararis, centrats en aqusta ocasió en

els Balcans. En lloc de submergir-se en

la literatura sobre la guerra que hi

ocorregué fa un quart de segle,

tractarem de descobrir autors nascuts

en aquesta àrea geogràfica. Ho farem

a través d’un clàssic d’Ivo Andrić, de

set relats biogràfics redactats a la

manera de Borges i d’una novel·la

sobre l’exili escrita per una refugiada

de l’esmentada guerra.

Més informació

BANC DEL TEMPS LLORET DE MAR

Taller de cuina internacional del Banc

del Temps de Lloret de Mar. 

El Banc del Temps de Lloret de Mar

organitza uns tallers de cuina internacional

al Bar de la Biblioteca Municipal, els

divendres de 17:30 a 19:30

Més

informació: bancdeltempslloret@gmail.com.

BANC DEL TEMPS DE VILANOVA I LA GELTRÚ



El Banc del Temps de Vilanova i la

Geltrú organitza un taller de Mètode

Feldenkrais

El Banc del Temps de Vilanova i la

Geltrú organitza un taller de Mètode

Feldenkrais, sobre el moviment

corporal. La pràctica habitual del

mètode aconsegueix millorar la

consciència individual sobre el cos

mitjançant el moviment i l'atenció

conscient.

Serà el dissabte 8 de juny  de 10h a

12:30h al Centre Cívic Sant Joan. Av.

de Francesc Macià. 

Cal portar roba còmoda i una tovallola

o màrfega. 

BANC DEL TEMPS ENTREVECINOS

El Banc de Temps Entrevecinos de

València col·labora en el projecte

europeu col·labor-ACTIVE

El seu objectiu és augmentar les

competències de les persones grans i

les seves comunitats i millorar

l'envelliment actiu a través de

l'economia col·laborativa.

Al maig comença un programa de

formació. Si ets una entitat / associació

o persona física que t'interessa i / o

treballes sobre aquest tema, pots

demanar més informació i inscriure't de

manera gratuïta a l'suelen@uv.es



 PROPERES SORTIDES DEL BANC DEL TEMPS

'Liceu a la Fresca' - Tosca
La propera sortida de la Xarxa dels

Bancs del Temps serà el dia 28 de juny

(divendres) a l'espai Arc de Triomf

(Passeig Lluís Companys) a les 22h. 

Inscripcions a

saludyfamilia@saludyfamilia.es 

Activitat programada gràcies a Apropa

Cultura

SORTIDA AL TEATRE
GOYA 
L'Associació Salut i Familia organitza

una sortida al Teatre Goya a assistir a

l'obra de teatre 'Todas las noches de

un dia',

Sortida gràcies al Programa Apropa

Cultura

Visita Comentada al Refugi 307

La Xarxa de Bancs del Temps de

l'Associació Salut i Família programa

una sortida al Refugi 307. Es tracta

d'una visita guiada a un dels refugis

antiaeris construïts durant la Guerra

Civil amb l’objectiu de protegir la

població dels bombardejos

indiscriminats que va patir Barcelona.

Van assistir una quinzena de persones

procedents dediversos Bancs del

Temps 



INTERNACIONAL

Reunió de la direcció de

l'Associazione Nazionale Banche del

Tempo

La Junta Directiva, que es va reunir a

la tarda del mateix dia, va elegir a

Leonina Grossi de Rimini, anteriorment

vicepresidenta de l'Associació, com a

president de l'Associació Nacional de

Bancs de Temps.

El president ha indicat com a

vicepresidents: Fiora Cappa per al nord

d'Itàlia i Laura Fleres pel sud.

El Banc del Tiemps de Loja inagura

un nou Banc del Temps

El Banc del Temps de Loja (Equador)

inaugura un nou Banc del Temps,

ampliant així la xarxa a l'Equador.

El Banc del Temps ha estat format com

un projecte de vinculació de la

Universitat Tècnica Particular de Loja

(UTPL), i treballat també per la Càtedra

UNESCO, la fundació Emprenent de

Loja i els alumnes de la matèria de

Governs Autònoms Descentralitzats de

la UTPL.

PROJECTE SUBVENCIONAT PER:
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