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Taller de facebook especial Bancs del Temps
 

La responsable de comunicació de l'Associació Salut i
Familia impartirà un taller de gestió de la xarxa social
Facebook adreçat especialment als Bancs del Temps. En
aquesta sessió s'abordaran diferents aspectes com la
diferència entre pàgina i perfil, i quin és més idoni pels
Bancs del Temps, es donaran consells de publicació per
tal d'aprofitar al màxim aquesta eina de comunicació,

entre d'altres aspectes.  El taller serà el dimecres dia 27 de juliol de 16 a 18 a la
seu de l'Associació Salut i Família, C/Via Laietana, 40 entl. - Barcelona
Inscripcions jaltes@saludyfamilia.es

La Xarxa dels Bancs del Temps de l'Associació
Salut i Família participarà a la V Fira d'Economia
Solidària de Catalunya
Aquesta  fira  es  celebrarà  els  dies  21,  22  i  23
d'octubre  al  recinte  de  la  Fabra  i  Coats,  un
esdeveniment  anual  que  organitza  la  Xarxa
d'Economia  Solidària,  un  aparador  de  tots  els
productes  i  serveis  necessaris  per  cobrir  les
necessitats  de la vida quotidiana de les persones:
habitatge,  alimentació,  oci,  coneixement,
cooperativisme,  comercialització  justa,  serveis  a
persones  i  empreses,  finances  i  assegurances
ètiques,  inserció  laboral,  emprenedoria  social,
energies renovables, formació i educació, etc



Trobada d'usuaris del Banc del Temps de la Verneda
 

El Banc del Temps de la Verneda va fer la trobada
d'estiu amb usuaris i usuàries el passat 12 de juliol
al  Casal del  Barri,  els participants  van compartir
experiències  i  resoldre  dubtes.  Al  final  de  la
trobada va haver-hi un pica-pica.
La propera trobada d'usuaris i usuàries es farà a la
tornada de les vacances, està prevista pel dimarts
dia 13 de setembre a les 19:30 al mateix lloc.

El Banc del Temps del Raval celebra les festes del barri
amb un 'tren de rentat humà'

El Banc del Temps del Raval va participar activament a la tradicional Festa Major del
barri que es varen celebrar del 14 al 17 de juliol, coincidint amb la festivitat del
Carme. El tren de rentat humà va ser el dissabte 16 de juliol al Passatge de les
Penedides. Els qui van participar van sortir ben fresquets.

Acord de col·laboració entre el BdT de Sant Martí i el Casal per a la gent gran
Joan Casanelles

El banc del Temps de Sant Martí ha arribat a un acord amb el Casal per a la



gent gran de Sant Martí Joan Casanelles mitjançant el qual el Casal cedeix al
Banc del Temps espais per a fer-hi activitats (tallers, cuina, etc..), en
contraprestació el Banc del Temps atendrà la secretaria del Casal un parell de
cops per setmana, fet que permetrà tenir més hores obert el local.

Taller d'argila a càrrec del
Banc del Temps de Santa
Coloma de Gramenet
 
El  Banc del  Temps de Santa  Coloma
de Gramenet i  l'Ajuntament de  Santa
Coloma  de  Gramanet  organitzen  el
taller  'temps  x  temps'  'taller  d'argila.
Aprèn  a  revitalitzar  i  tenir  cura  de  la
teva  pell';  aquest  taller  es  farà   a  la
platja de Sant Adrià del Besòs el dia 30
de juliol. Entrada lliure.
Inscripcions abans del dia 30 al correu:
bdtgramenet@gmail.com

El Banc del Temps de Cambrils organitza una sortida a veure
la pluja d'estels.

 
Serà  el  12  d'Agost  a  la  Cala  del  Vidre
ubicada a l'urbanització de Les Tres Cales
del poble de l'Ametlla de Mar
La trobada serà  a  les  set  de la tarda a
l'aparcament  de  l'antic  Lidl  on  es farà  la
distribució  de  gent  dins  els  vehicles
disponibles.
Com sempre, s'ha de portar quelcom per
acompartir de menjar o beure, cadires de

platja  per  estirar-se,  una  peça  de  roba  d'abric,  banyador  i  tovallola,  roba  per  a
canviar-se, repelent de mosquits,  frontals o espelmes.
Mapa



Trobada d'estiu del Banc del Temps de Terrassa
Divendres dia 15 de juliol el Banc del Temps de Terrassa va celebrar la  trobada d'estiu a la terrassa del

BauHouse. Una trobada que va servir per a conèixer nous socis i sòcies, acomiadar-se fins a la propera

trobada i desitjar unes bones vacances! 

Els vídeos dels Bancs del Temps
superen les 3.000 visualitzacions

 
Els  vídeos  produïts  per  l'Associació  Salut  i  Família  comptabilitzen  3.035
visualitzacions a través de les quatre plataformes de divulgació. El vídeo que
registra més visitants és l'interpretat  en català i  castellà,  amb 1.300  registres,
seguit del d'animació en castellà amb 786 visitants, molt a prop el d'animació en
català (633) i en darrer terme l'interpretat en anglès (280). La plataforma preferida
és  youtube,  seguida  de  la pàgina de facebook de la  xarxa  dels  Bancs del
Temps, la de l'Associació Salut i Família, i finalment, vímeo. 



L'economia col·laborativa arriba als estudis universitaris
 

 La Universitat Pablo Olavide de Sevilla ha posat
en  marxa  la  primera  edició  del  màster  en
Economia  col·laborativa:  Nous  models
d'intervenció social per a la creació de benestar i
ocupació, que començarà a impartir-se el  proper
curs amb l'objectiu de facilitar la inserció laboral dels alumnes .

Entre  els  continguts,  figuren  conceptes  generals  d'economia  col·laborativa  i
moviments socials, monedes socials, bancs del temps, horts urbans, ajudes per a
fomentar l'economia col·laborativa,  els  canvis  en el  transport o les  nevas formes
d'adquisició de coneixements, entre d'altres.

Informació de 20minutos.es

INTERNACIONAL

Bancs del temps al mòbil per a 'produir' serveis

Una aplicació mòbil de la Universitat Penn State (EUA)
permet als seus usuaris utilitzar un banc de temps, és a dir,
que intercanviïn hores del seu temps, en activitats
compartides. La idea és que els serveis es 'coprodueixin', de
forma recíproca i directa.

En un estudi, els participants van utilitzar una aplicació mòbil anomenada WithShare
per fer sol·licituds de voluntaris i per participar com a tals en activitats que
coincidissin amb els seus interessos i aficions.
Més informació
 

El Banc del Temps de la Lombardia organitza
'Il festival della Sostenibilità'

El Banc del Temps de la Lombardia (Coordinamento
Lombardia Banche di Tempo) celebra el festival de la
sostenibilitat. Tres dies a Monte Batto, prop de
Lecco. Volen conscienciar a la ciutadania en els
valors de  la solidaritat, la reciprocitat i l'intercanvi. 



La coordinadora dels Bancs del temps de Portugal (Graal) ha produït el video pel
projecte Banc de Temps i Comerç Just: L'enfortiment d'altres economies.
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