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TALLER DE FORMACIÓ PER A SECRETARIES DEL
BANCS DEL TEMPS

L'Associació Salut i Família
ofereix el Taller de formació per
a secretaries de Bancs del
Temps (I nivell), a càrrec de la
coordinadora de la Xarxa dels
Bancs del Temps, la Sra.
Josefina Altés Campà i la
col·laboradora de l'Associació,
la Sra. Montserrat González.
El taller serà el dissabte, 16 de
gener, de 10 a 14h i de 15h a 19h
a la seu de l'Associació Salut i
Família, a l'entresòl de Via
Laietana, 40, Barcelona.
Hi assistiran gestors/es del
Banc del Temps de Barcelona,
Sant Cugat, Sant Joan Despí,
Blanes, València, Navarra, etc
PROGRAMA I INSCRIPCIONS

Sortida a l'Auditori: 'Goyescas'
L'Associació Salut i Família a través de la Xarxa dels Bancs del Temps organitza
una sortida a l'Auditori de Barcelona, en aquesta ocasió per assisitir al concert
'Goyescas', d'Enric Granados, amb motiu del centenari del seu traspàs. En el cicle
de la Temporada Banda Municipal de Barcelona 2015/2016
Places exhaurides

Taller del Banc del temps del Raval
'Aprèn habilitats socials i a gestionar les teves emocions'
El Banc del Temps del Raval organitza el taller 'Aprèn habilitats socials i a gestionar
les teves emocions' a càrrec de la usuària Inma González (psicòloga col·legiada).
LLOC: Sala d'actes del Centre Cívic Drassanes
carrer Nou de la Rambla 43
DIA: dissabte 23 de gener
HORA: de 10 a 13 hores
Més informació

L'exposició 'Ciutadania a
parts iguals', al Casal de
Barri Can Rectoret
Contínua
l'exposició

la
itinerància
de
'Ciutadania a parts

iguals' i fins a finals de gener es
podrà veure al Casal de Barri Can
Rectoret (Sarrià). A la foto Emma
Lopez Manzano, del Casal i
Josefina Altés Campà.

El Banc del Temps del Bon Pastor
porta l'obra (humorística) 'Qué
hacemos con mi madre' (J.J. Alonso
Millán) al Casal de Gent Gran de
Santa Coloma de Gramenet, a la
Rambla de Sant Sebastià, 46.
El grup de teatre amateur escenifica
l'obra el proper divendres, dia 15 de
gener a les 17:30.
Entrada lliure i gratuïta

El Banc del Temps de Bon Pastor organitza una assemblea per al dijous dia 21 de
gener per fer balanç del 2015, preparar el 2016 i els projectes per al XV aniversari.
La trobada serà a les 18:30 al Centre Cívic Bon Pastor - Plaça de Robert Gerhard, 3,
08030 Barcelona

El Banc del Temps de Sarrià Sant Gervasi
organitza un mercat d'intercanvi

El Banc del Temps de Sarrià- Sant Gervasi (entitat
adherida a la Casa Orlandai) organitza el proper
dissabte, dia 16 de gener un mercat d'intercanvi al Pati

d'en Marcel d'11h a 14h (C/Jaume Piquet, 23, 08017
Barcelona).

WhatsApp del Banc del Temps
de Santa Coloma de Gramenet
El Banc del Temps de Santa
Coloma de Gramenet posa en
marxa la comunicació a través del
servei de missatgeria mòbil i
instantània de WhatsApp per a fer
consultes o tràmits.
A més, programa una trobada d'usuaris i usuàries per al dia 28 de gener a les 19h

Banc del Temps de Viladecans

Nova ubicació
El Banc del Temps de Viladecans estrena nova seu al gener al Casal de Barri
Montserratina. Aquest Banc delTemps acollirà l'exposició 'Estones compartides' del
Banc del Temps de Cambrils; una mostra que representa diferents oficis, sabers,
habilitats i professions que s'ofereixen als altres per compartir una estona i posar en
valor al que cadascú sap fer.
Pl. Constitució, 4
Telèfon: 670051551
bancdeltemps@viladecans.cat

XERRADA 'LA GENT GRAN TÉ UN PAPER DETERMINANT
EN ELS BANCS DEL TEMPS'

La coordinadora de la Xarxa dels Bancs del Temps, Josefina
Altès impartirà la xerrada 'la gent gran té un paper determinant

en els Bancs del Temps' a la nova seu del Banc del Temps de
Viladecans (Plaça de la Constitució, 4). La xerrada serà el 21 de
gener de 17h a 19h

Conferència 'El cos com a
instrument de canvi' del
Banc del Temps de Gavà

El Banc del Temps de Gavà organitza
la conferència 'El cos com a
instrument del canvi' a càrrec de la
usuària Carmen Reguengo. La
xerrada serà el dimecres dia 27 de
gener a les 18:30 a la Biblioteca
Josep Soler i Vidal de Gavà.
Aquesta conferència forma part d'un
cicle de Tallers que porta el nom de
'Mens sana in corpore sano' que
s'imparteixen en aquesta Biblioteca.

CONFERÈNCIA ARQUITECTURA AMATEUR - XI ANIVERSARI DEL BANC DEL
TEMPS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
El Banc del Temps de Sant Cugat ofereix un cicle de conferències entre la que es
troba la d'arquitectura amateur. Així mateix, s'avança que aquesta entitat celebrarà
el seu XIè aniversari el 30 de gener a les 18h a la Casa de Cultura de la població als

Jardins del Monestir s/n.

'La opinión' publica un article sobre el Banc del Temps de Màlaga
L'edició de Màlaga del rotatiu 'La opinión' va publicar l'
article 'Banco del Tiempo para la acción social' de
Francisco Palma sobre el pes de l'acció social i de
conceptes que es porten a terme com el de la igualtat, la
solidaritat i la cooperació.
El Banc del Temps de Màlaga és un dels oberts per
l'Associació Salut i Família amb el que es mantenen llaços
de col·laboració, com és el cas del projecte 'Ciutadania a parts iguals'

Proper nou Banc del Temps a Berriozar (Navarra)
Al municipi de Berriozar (Navarra) es prepara per obrir un nou Banc del Temps; de
fet, Sònia Pascual assistirà a la formació que s'ofereix el dissabte dia 16 per
gestionar un Banc del Temps.
Contacte: bancodeltiempoberriozar@gmail.com

INTERNACIONAL
Visita d'Aisegul
Guzel dels Bancs del
Temps de Turquia a
l'Associació Salut i
Família
Des de Turquia ha vingut per
fer-nos una visita, Aisegul Guzel,
dels Bancs del Temps d'aquell país
i del projece Zumbara, basat en
compartir la
cultura i
les
economies alternatives. S'ha interessat pel projecte del Banc del Temps Escolar per
engegar-ho al seu país.

Trobada a Roma de la directiva de l'Associació Nacional dels Bancs del Temps
d'Itàlia. L'entitat que articula i coordina tota la xarxa dels Bancs del Temps de la
República Italiana.

Més informació a la pàgina de facebook

Facebook

Twitter

Banc del Temps Escolar
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