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Participació dels Bancs del Temps a la IV Fira d'Economia Solidària

Els Bancs del Temps participaran a la IV edició de la Fira d'Economia Solidària
que es celebrarà els dies 23,24 i 25 d'octubre al recinte de la Fabra i Coats.
Organitza la xarxa d'economia solidària (xes) 



Els Bancs del Temps a l'estànd de la Mercè

Els Bancs del Temps van estar present a la  les Festes de la Mercè a la XX Mostra
d'Associacions durant els dies 20,21 i 24 de setembre. Va participar el Banc del
Temps del Raval amb la cançó, banco del Tiempo interpretada,  entre d'altres per la
gestora, Sandra Calisto.
Va compartir estànd amb d'altres programes de l'Associació Salut i Família com el
Banc del Temps Escolar i Famílies Hospitalàries

El Banc del Temps Escolar, comença amb el nou curs 

El projecte del Banc del Temps Escolar comença de nou
amb aquest curs escolar. Es preparan els tallers i les
xerrades per tal d'apropar la filosofia del Banc del Temps a
les escoles de Ciutat Vella, principalment en el Raval.
Aquest s'amplia tant a les escoles com a entitats que
treballen amb joves, els primers centres educatius serà el
Palau Alòs, el 26 i 27 de novembre. L'IES Milà i Fontanals
el 28, 30 d'octubre 4 i 5 de novembre, 

Taula rodona XIX curs d'història monetària al MNAC

El Gabinet Numismàtic del  Museu Nacional d'Art de
Catalunya organitza una taula rodona dins el XIX curs
d'història monetaria en la qual participarà la Sra. Josefina
Altés amb una ponència sobreels Bancs del Temps.Serà el
26 de novembre al Museu Nacional d'Art de Catalunya.



El Banc del Temps del Gornal, a la
Mostra d'entitats

El Banc del Temps del Gornal va
tenir el seu estànd a la Mostra
d'entitats de la població el dissabte,
3 d'octubre. Es van dur a terme
diverses activitats, com el taller de
photo call, el d'una alimentació
saludable i dos tallers infantils. Va
ser tot un èxit de públic

La Fira d'entitats de Gavà acull al
Banc del Temps

El Banc del Temps de Gavà també
va ser-hi a la Fira d'entitats de la

ciutat. A l'estand es vàren exposar
algunes de les fotos de l'exposició
'estones compartides' del Banc del

Temps de Cambrils.

Presentació del llibre 'Nepal cerca
de las estrellas' al Banc del Temps

de la Garrotxa

El Banc del Temps de la Garrotxa
acull la presentació del llibre 'Nepal,
a prop de les estrelles' de Lola
Mariné dissabte passat dia 10
d'octubre de 18h a 20h, molt ben
acompanyada per la coordinadora
dels Bancs del Temps, Josefina
Altés qui va impartir una xerrada.
VIDEO

Primer aniversari del Banc del
Temps de Viladecans

El Banc del Temps de Viladecans va
celebrar divendres passat el seu
primer aniversari a l'Associació de
Veïns Montserratina de Viladecans
amb una trobada d'usuaris i
usuàries.

Inauguració del Banc del Temps
a Blanes

La localitat de Blanes ja disposa del
seu Banc del Temps inaugurat el 30 de
setembre i amb la presència d'altres

Inauguració del Banc del Temps a
Figueres

El segon Banc del Temps a la província
de Girona que s'inaugura en el darrer
mes.
Aquest es va inaugurar el passat dos
d'octubre.
A la presentació també van assistir-hi



Bancs del Temps de Girona per
explicar la seva llarga experiència.

diversos Bancs del Temps de la
localitat

Manifest de suport a les persones

refugiades 

L'Associació Salut i Família ha enviat un
text dirigit als equips gestors de la xarxa
de Bancs del  Temps sobre l'arribada de
les persones refugiades

"s’adreça als equips gestors de les
secretaries  per  tal  d’oferir-les-hi
suport  quan  arribi  el  moment
d’acollir  a  les  persones  refugiades
que  aniran  arribant,  sens  dubte
necessitades de suport emocional i
amb les  dificultats  derivades  de  la

situació per la que han passat, però també amb l’esperança de refer-se i
d’incorporar-se com a veïnes als diversos barris i/o municipis del nostre
país"

Nou Banc del Temps a Alozaina (Málaga)

El municipi de Màlaga, Alozaina, compta amb nou banc del Temps. Els impulsors
vàren fer la formació a Barcelona, i vàren organitzar una Jornada inaugural amb la

participació del Banc del Temps de Màlaga i amb l'exposició 'Ciutadania a parts
iguals', que properament estarà a Sevilla

Visita de Maria Luisa Caparros Zambrano, del
Banc del Temps de Màlaga.

La Sra. Caparros Zambrano, del Banc del Temps



de Màlaga, va tenir una trobada amb la
coordinadora de la xarxa del bancs del temps a la
seu de l'Associació Salut i Família, la Sra. Josefina
Altés, qui va estar allotjada a casa seva durant les
jornades del Banc del Temps de Màlaga celebrades a l'octubre de 2014

El Banc del Temps de Rivas celebra el seu Xè aniversari

Al setembre de 2005 naixia el Banc del Temps de Rivas amb la pretensió que els
veïns i veïnes del municipi compartissin espais, aficions, i 'fessin barri'. Una dècada
més tard, s'han ofert multitud de serveis i s'han realitzat nombrosos tallers i trobades
que ens apropen al nostre objectiu inicial.
De moment, ens mostren el logotip commemoratiu i el renovat equip de gestores,
que ja ha donat el tret de sortida al nou curs, i a més, acollirà l'exposició 'Ciutadania
a parts iguals'

INTERNACIONAL

Els Bancs del Temps, amb la XX celebració

del Banc del Temps de Rimini

La  coordinadora  dels  Bancs  dels
Temps,  la  Sra.  Josefina  Altés  va
assistir  a  la  celebració  dels  XX
anys  de  vida  d'aquest  Banc  del
Temps  amb  la  conferència
'Quando  il  tempo  è  anche
economia:  L'evoluzione  delle
Banche  del  Tempo  in  epoca  di
crisi'.  
La van acompanyar Olga Sentís i
Anna  Maria  Boncompte,  usuàries
del  Banc  del  Temps  de  Sant
Cugat. 



Reunió de la directiva de l'Associació Nacional del Banc del Temps d'Itàlia. 
Coincidint amb la celebració dels XX anys del Banc del Temps de Rimini, va tenir lloc
la trobada de la directiva de l'Associació Nacional del Banc del Temps 

L'Associació GRAAL, als XX
anys de la celebració de Rimini

Eliana Madeira de
l' Asociació Graal de Portugal
també va estar present a la
celebració del XX aniversari del
Banc del Temps de Rimini, a la
foto, juntament amb Josefina
Altés, rebent el reconeixement a la
tasca realitzada. 
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