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Xerrada  'Millorar  l'ús  social  del  temps:  les
dones i la Reforma Horària"
Xerrada 'Millorar l'ús social del temps: les dones i la Reforma Horària ",
a  càrrec de  Cristina Sánchez Miret,  sociòloga i professora  de  la
Universitat de Girona, dins dels actes de la 4a setmana dels horaris,
promoguda per la Iniciativa per la Reforma Horària.
Serà el dijous dia 15 de juny a les 15h a la seu de l'Associació Salut i
Família.

Inscripcions: rcuevas@saludyfamilia.es

Conferència Final Evolucionant Juntes 

L'Associació Salut i Família organitza la Conferència Final del
Projecte EVOLUCIONANT JUNTES: Diàleg Intercultural entre
dones de tots els orígens. Al Palau Macaya debatrem els
avenços i les resistències sorgides sobre la igualtat i la dignitat
de les dones de tots els orígens, així com les principals
propostes dels Seminaris anteriors amb dones de cultura
llatina, magribina i pakistanès .

PROGRAMA I INSCRIPCIONS



Inauguració nou
Banc del Temps Mira Sol 

Dijous dia 25 de maig es va inaugurar el Banc del Temps de
Mira Sol (Sant Cugat) va assistir la tinenta d'alcalde de Serveis
Socials, Susanna Pellicer,
Aquest és el tercer Banc del Temps que hi ha a Sant Cugat,
juntament amb el del Banc del Temps Escolar Mas Cerra
TOT MIra Sol

Dinar de germanor del Banc del Temps del Bon Pastor 
El passat dia 20 de maig, els amics i amigues del Banc del Temps del Bon Pastor van celebrar el
seu Dinar de Germanor dins de les festes del barri.
Aquí la galería de fotos



Reunió del Banco del Temps de Sant
Joan Despí. L'equip gestor del Banc
del  Temps de Sant  Joan Despí  i les
tècniques referents  del Ajutament
d'aquesta localitat es van reunir amb la
coordinadora de la  xarxa dels Bancs
del  Temps, la  Sra. Rocío Cuevas el
passat 24 de maig

El Banc del Temps de la Barceloneta va estar present a la Festa de la Primavera del mes de
maig amb un punt informatiu a la Plaça del poeta Boscà (davant del Mercat de la Barceloneta).

Els Bancs del Temps, amb el 'Renova la teva roba' 

La majoria dels Bancs del Temps de Barcelona participen de la
campanya 'Renova la teva roba' en l'edició de la primavera
d'aquest any. Una iniciativa per fomentar el consum conscient i
la prevenció de residus. Cal triar entre els punts d'intercanvi de
Barcelona i portar la teva roba. A canvi, donaran cupons renova
amb la puntuació corresponent, que després podràs

intercanviar per la roba que més t'agradi en qualsevol punt de la xarxa. Els Bancs del Temps
que hi participen són Dreta Eixample i Fort Pienc, Banc del Temps de Gràcia, Sagrada Familia,
Trinitat Vella,



L' exposició 'Estones
Compartides', al Mercat de la
Concepció

L'exposició del Banc del Temps de
Cambrils, 'Estones Compartides' es
pot visitar al Mercat de la Concepció de
Barcelona, gràcies a una gestió del
Banc del Temps Fort Pienc- Dreta
Eixample.
Aquesta és una mostra fotogràfica en
la qual representen els oficis, sabers,
habilitats i professions que s'ofereixen
als altres per compartir una estona i
posar en valor el que cadascú sap fer.

 Segona Festa dels
Temps

L'equip coordinador de la Festa dels
Temps prepara la segona edició dels
temps, que serà el 17 de juny al Parc
dels Catalans, de 10h a 21h, coincidint
amb la celebració del desè aniversari
del Banc del Temps de la Barceloneta.
Hi haurà activitats infantils, dansa, ioga
esports, activitats infantils.
Información: festadeltemps@gmail.com



Concurs fotogràfic del Banc del
Temps de Cambrils - Memorial
Antoni Pérez
El Banc del Temps de Cambrils
organitza el Primer Concurs fotogràfic
Memorial Antoni Pérez, amb l'objectiu
de donar a conèixer una visió personal
dels racons del territori en memòria
d'Antoni Pérez. Hi ha dues categories,
fotos en color de paisatges del municipi
de Cambrils o bé del Camp de
Tarragona. Hi haurà tres premis en
cada categoria.
Més informació:
bancdeltemps@cambrilsciutat.org

El Banc del Tiemps de Rivas Vaciamadrid organitza 'Bufandes
verdes contra la miastenia'

El  Banc  del  Temps  de  Rivas  Vaciamadrid
organitza 'Te amb tela', que en aquesta ocasió
consisteix a teixir quadres i bufandes contra la
miastènia. Les peces s'exposaran al Jardí Botànic
del  2  (coincidint  amb  el  dia  de  la  Miastènia
Gravis) i fins al 10 de juny.

" III TROBADA NACIONAL DE BANCS DEL TEMPS"



INTERNACIONAL

Els Bancs del Temps en contextos educatius (Portugal)

L'Ajuntament de Cascais i l'equip de coordinació de la
Xarxa Nacional del Banc de Temps va desenvolupar
l'acció de  formació "Banc de  Temps en  contextos
educatius", realitzada en dues sessions, els dies 20 i
27 d'abril.

En aquesta acció,  que va  tenir lloc  al  Centre de
formació d'Escoles del Concelho de Cascais,  van participar 16 professionals vinculats a  les
Activitats d'Animació i Suport a la Família (AAAF), a Ludoteques i Ludo / Biblioteques d'aquell
Municipi.

Concurs fotogràfic
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