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Els Bancs del Temps,
als Transports
Metropolitans de
Barcelona
A partir de dilluns 16 i fins
a final de juliol, us podeu
trobar les pantalles de les
estacions de metro de
Barcelona aquest anunci
dels Bancs del Temps.

PROPERS TALLERS DE TARDOR
La Xarxa del Banc del Temps prepara els tallers del
Banc del Temps de la tardor; es programaran quatre
tallers, sobre posada en marxa dels Bancs del Temps,
sobre la Plataforma Informàtica, de formació en
comunicació i un darrer de la Gestió de la diversitat i
de l'intercanvi d'experiències. Informarem properament
de més detalls

Participació a l'Àgora
Ciutadana
La Sra.Rocío Cuevas, com a
coordinadora de la Xarxa dels Bancs
del Temps participarà a la reunió de la
Xarxa per una Ciutadania Activa i
Compromesa (XCAC) i a les properes
comissions de treball. La propera serà
el 12 de novembre a l'espai cultural
del Born

PROPERES SORTIDES DE TARDOR
Sortida a la Sagrada Família
Pel mes de setembre, es prepara una
sortida al Temple de la llum de la
Sagrada Familia. Una visita guiada que
es farà al 29 de setembre a les 10h.
Places exhaurides
Sortida gràcies al Programa Apropa
Cultura

SORTIDA AL MACBA
Els Bancs del Temps preparen una propera sortida al MACBA que serà el dia
20 d'octubre a les 10h. Una sortida possible gràcies al programa Apropa
Cultura

VISITA AL MUSEU FREDERIC MARÈS
La darrera visita programada de la propera temporada és al Museu Frederic Marès,
a veure la col·lecció d'escultures; serà el dissabte 24 de novembre a les 10h. També
gràcies al Programa Apropa Cultura

TAST DE TALLERS DELS BANC DEL TEMPS A LA FESTA DE LA
MERCÈ 2018

Els bancs del Temps participaran a la Festa Major de
Barcelona, la Mercè a través del programa
'Associa't a la festa', que aixopluga les activitats de les
entitats.
En concret, es farà un tast dels tallers del Banc del
Temps el dia 24 de setembre de 12:30a 14h a l'espai que
s'ubica a la Plaça Catalunya.

Reunió d'equips gestors dels Bancs del Temps
El 19 de setembre a les 17h s'organitza una trobada d'equip gestors dels Bancs del Temps a
la seu de l'Asociació Salut i Família. L'objectiu és una trobada de treball, una posada en
comú de la problemàtica de les secretaries dels Bancs del Temps.

VISITA AL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMILIA
L'Associació Salut i Família i la Xarxa dels Bancs del Temps van organitzar una sortida a la
Sagrada Familia. Van assistir-hi una vintena de persones i com sempre va ser tot un èxit.
Foto de Pep Daudé

Grups de conversa del
Banc del Temps de
Terrasa
El Banc del Temps de Terrassa
organitza grups de conversa
d'anglès guiat per la Neye, persona
nadiua i sòcia 633 del Banc del Temps
de Terrassa.Les trobades es faran a
Barista Cafè, a tocar de la Plaça Primer
de Maig i seran cada dissabte del 28
de juliol al 29 de setembre.

Sortida del Banc del Temps de Cambrils a veure la pluja d'estels
Com cada any el Banc del Temps de
Cambrils organitza una sortida per
veurela pluja d'estels del mes d'agost (les
llàgrimes de Sant Llorenç), serà l'11
d'agost i el punt de trobada és al parking
al costat de l'antic LIDL. Més informació
bancdeltemps@cambrilsciutat.org

Exposició col·lectiva dels socis i sòcies del Banc del Temps de Sant Cugat

El Banc del Temps de Sant Cugat organitza la Tercera Exposició col·lectiva dels
socis i les sòcies del Banc del Temps.Proposen fer-la de pintura, ceràmica i tapís a
la Llotgeta del Museu de Sant Cugat del 17 al 23 de setembre. La data límit per a
participar és fins al 30 de juny.

9È ANIVERSARI DEL BANC DEL
TEMPS DE MÀLAGA
El Banc del Temps de Màlaga celebra
el novè aniversari. Va ser una
celebració al 30 de juny de 12 a 18h en
el Centro de Innovación La Noria
C/Arroyo de los Ángeles, 50

El Banco del Tiempo de Valladolid,
participará en la actividad de las
Ferias de la Ciudad
El Banco del Tiempo de Valladolid,
impulsado por el grupo de jóvenes del
Banco de Tiempo, participará en
alguna actividad conjunta en Ferias de
Valladolid, harán camisetas con este
propósito.
Más info en
info@bancodeltiempodevalladolid.org.es

INTERNACIONAL

VÍDEO DE LA XARXA DEL BANC DEL TEMPS A ITÀLIA
L'Associazione Nazionale Banche Del Tempo ha editat un vídeo explicatiu i educatiu dels
Bancs del Temps, està publicat a l'encapçalament de la pàgina web.

Agermanament dels Bancs del
Temps d'Ali Terme i Niquelino al
2019
Els Bancs del Temps d'Ali Terme i de
Niquelino anuncien el seu
agermanament per al proper 2019
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