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INAUGURACIONS I CELEBRACIONS

Celebració dels XX anys dels Bancs del Temps

La  Xarxa  dels  Bancs  del  Temps  de
l'Associació  Salut  i  Família  ha
organitzat  conjuntament  amb
l'Associació pel Desenvolupament dels
Bancs  del  Temps  una  jornada
internacional  per  tal  de  commemorar
les dues dècades de la Xarxa del Banc

del  Temps  a  Espanya.  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 un altre a Barcelona. Amb la participació del Sr.
Julio Gisbert, president de l'ADBDT i dels Srs. Edgar Cahn, i Martí Simon
representants  dels  Bancs  del  Temps  a  els  EUA  i  al  Regne  Unit,
respectivament
GALERIA DE FOTOS



V Trobada estatal dels Bancs
del Temps

L'Associació pel desenvolupament dels

Bancs del Temps (ADBdT)i

l'Ajuntament de Barakaldo organitza la

cinquena trobada estatal dels Bancs

del Temps i la I Jornada Tècnica de

promoció social en serveis socials,

'L'experiència dels Bancs del Temps'

amb la presència de la Xarxa dels

Bancs del Temps, representada per la

Sra. Josefina Altès en la coordinació de

la taula rodona, 'L'experiència dels

Bancs del Temps Municipals'.

Serà els propers 3,4 i 5 de maig al

Centre Civic Clara Campoamor de

Barakaldo c/ Gernikako Arbola, 41

PROGRAMA

Festa del Xè aniversari dels Banc del Temps de Cambrils

La Directora General de l'Associació Salut i Família, la Dra. Elvira Méndez va

assistir al X aniversari del Banc del Temps de Cambrils que va ser el dissabte 13

d'abril a la Pèrgola del Parc del Pescador de 10h a 14h, en una festa oberta a

tothom. La Xarxa dels Bancs del Temps és un projecte de l'Associació Salut i



Família des de fa dues dècades  Noticia al Diari de Tarragona

BANC DEL TEMPS DE SANT ANTONI

Acte d'inauguració del nou
Banc del Temps de Sant
Antoni

El Barri de Sant Antoni de Barcelona

ja tenen un nou Banc del Temps. Es

presentarà el dia 11 d'abril a les 19h

a l'espai veïnal 66 (C/Calàbria 66),

aquest Banc del Temps forma part

de la xarxa dels Bancs del Temps de

Barcelona.

Contacte

bdtsantantoni@calabria66.net

BANC DEL TEMPS DE BON PASTOR

Col·locació de la placa a Alberto Rubio

a la sala de la Cuina del Centre Cívic

del Bon Pastor, aprovada en l'últim ple

de Districte de Sant Andreu a petició

de Banc del temps de Bon Pastor.

Reconeixement a un gran soci que va

posar al servei del veïnat, els seus

coneixements, experiències i sabers.

Descanses en pau.

Actes del 18è aniversari del
Banc del Temps de Bon Pastor



BANC DEL TEMPS DE MIRA-SOL

Acte del 2n Aniversari del Banc del

Temps de Mira-sol

El pròxim dia 24/05/2019 a les 18

hores es celebrarà al Casal de Mira

sol,  la festa del segon aniversari del

Banc del Temps de Mira-sol.

BANC DEL TEMPS DE LAS LETRAS

Acte d'inauguració del Banco del

Tiempo de las Letras a Madird

El Banc del Temps de les Lletres es va

presentar a Madrid el passat dimarts

26 de març a Impact Hub del carrer

Albereda. L'objectiu del Banc de Temps

de les Lletres és la dinamització del

teixit social del barri mitjançant la

interacció de tots els seus agents.

BANC DEL TEMPS DE ALMONTE



La localitat d'Almonte es suma a la Xarxa dels Bancs del Temps amb la posada en

marxa d'un nou Banc del Temps, gràcies a l'ajuntament d'Almonte i l'Associació de

Prevenció i Estudis de les toxicomanies de Barcelona. Presenta el projecte en el

vídeo la Sra. Pilar Martín Pilar Martín

ACTIVITATS

El Banc del Temps Dreta Eixample-

FortPienc, al programa de ràdio

'Barris en directe'

Maite Alonso va ser-hi al programa de

ràdio Acelobert 'Barris en directe' per

parlar dels Bancs del Temps en relació

amb els barris.

Podcast



Tallers Casa Orlandai

La Casa Orlandai organitrza 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

Trobada d'usuàries del Banc del

Temps de Gràcia

El Banc del Temps de Gràcia va

organitzar una trobada d'usuàries al

mes de març. Van tractar temes

d'ofertes i demandes, i altres aspectes i

programació de tallers i sortides.



Taller de creixement personal
del Banc del Temps del
Vendrell

El Banc del Temps del Vendrell

organitza un Taller de creixement

personal a través de l'anàlisi

tradicional. El cicle constarà de vuit

sessions en les que es podrà assolir

Autonomia i connectar amb el ser

interior.La propera serà el 25 d'abril

Aniran a càrrec de Conxita Grau a la

Sala de Reunions de la 4a planta de

l'Eina a les 18h

Més informació:

tempsenxarxa@gmail.com

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.



IV Campionat de Dominó del
Banc del Temps de les Planes

El Banc del Temps de les Planes en

col·laboració amb l'Associació de veïns

de Can Rectoret organitzen el IV

Campionat de Dominó 2019

Serà el 3 de maig al Casal de Barri del

Rectoret.

Inscripcions gratuïtes fins al 30 d'abril

El Banc del Temps de Vilanova i la

Geltrú prepara un cicle de taller

Ioga-Nidra

El Banc del Temps de Vilanova i la

Geltrú prepara un cicle de Ioga-Nidra,

el temps cíclic durant el 2019. Impartits

per Ana Sesma Nuez.

El Banc de Temps Entrevecinos de

València col·labora en el projecte

europeu col·labor-ACTIVE juntament

amb la Universitat de València,

Espanya.

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

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', serà el dia 25 de maig a les

18h .

Sortida gràcies al Programa Apropa

Cultura

Inscripcions a

saludyfamilia@saludyfamilia.es

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 



SORTIDA AL SAT- Espectacle de

Dansa contemporània

La Xarxa dels Bancs del Temps va

assistir a l'espectacle de dansa

contemporàniai 'Sacre / Tres duets'  al

Sant Andreu Teatre al mes del març

gràcies a la programació cultural que

ofereix el Programa Apropa Cultural.

Una funció a càrrec de la companyia

Cia. Emanuel Gats

Van assistir-hi una dotzena de

persones i vàren sortir molt contentes.

INTERNACIONAL

Nova directiva de l'Assoziacione Nazionale Banca di Tempo, sorgida
a l'Assemblea ordinaria convocada al Palazzo Cisterna de Torino

La coordinació del Banc del Temps de Lombardia prepara la
Biennal de la Proximitat del 2019 



La  Biennal  de  proximitat  és  una  via  participativa  que  es  tradueix  en  la

construcció  d'un  esdeveniment

nacional dedicat a la proximitat en el

qual  conflueixen  totes  les

experiències  més  interessants  de

proximitat,  participació  civil  i

comunitària.  La  primera  edició es  va

celebrar a Gènova el 2015, la segona a

Bolonya el 2017, la tercera, que s'està

preparant  actualment,  se  celebrarà  a

Taranto del 16 al 19 de maig de 2019.
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