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TALLERS D'EDUCACIÓ FINANCERA
DEL BANC DEL TEMPS
Taller d'educació financera del
Banc del Temps amb el suport de
l'Oficina Tècnica del Programa de
Voluntariat de la Caixa. Aquest
taller s'imparteix en dues sessions,
el18 i el proper 25 de gener a la
seu de l'Associació Salut i Família
al C/Via Laietana, 40 entlo. Les activitats permeten als alumnes conèixer les eines
per a una millor gestió de l'economia personal, així com les actituds que són més
útils a l’hora d’estalviar o d’endeutar-se.
Inscripcions: rcuevas@saludyfamilia.es
PROGRAMA

SORTIDA AL TNC - 'Frankestein'
La xarxa dels Bancs del Temps organitza una sortida a
veure 'Frankestein'; el clàssic de Mary Shelley sobre un
dels monstres més famosos de la història que mostra les
tenebres d'una societat incapaç d'assumir la
diferència. Dirigida per Carme Portaceli.
Places limitades. Més informació:
rcuevas@saludyfamilia.es
En col·laboració amb el Programa Apropa Cultura

El Banc del Temps de Sant Cugat celebra el seu 13è aniversari
El Banc del Temps de Sant Cugat prepara la celebració dels seus 13 anys amb una
festa el disabte dia 27 de gener a les 18h a la Casa de la Cultura, es faran contactes
i intercanvis.

Taller Vincles per a la Diversitat
La Xarxa dels Bancs del Temps, en col·laboració
amb l'Institut Diversitas organitza el Taller Vincles
per a la Diversitat; un espai, una experiència de
convivència en la diversitat per a promoure el
coneixement mutu, el diàleg,la col·laboració i la
cohesió, A l 'Ateneu la Bòbila (C/Estudiants, núm 1)
el 31 de gener de 17h a 19h, Inscripcions a
rcuevas@saludyfamilia.es
Places limitades

VIè aniversari del Banc del
Temps de Manoteras
Són sis els anys que va complir el Banc del Temps
de Manoteras el passat cap de setmana i per això
ho va a celebrar:
amb un taller intensiu d'iniciació al còmic a càrrec de
la jove dibuixant i il·lustradora Marina Xarxa
Raccoon i amb una trobada d'usuaris per bufar les
espelmes sobre un pastís de blat de moro dissabte,
repassar aquests anys, per suposat, iniciar una
nova etapa

INTERNACIONAL
Homenatge a Ninna di Nuzzo, la fundadora
dels Bancs del Temps a Itàlia
Nina Di Nuzzo ha estat guardonada amb el
premi "Essenza Donna" organitzat per
l'Acadèmia Etrusca de Catania. Nina va
ser la fundadora, fa vint anys, del primer
Banc del Sud del Temps,a Alì Terme; fou
també una de les protagonistes, juntament
amb altres dones d'altres regions, ja faràr
una dècada, l'Associació Nacional de Bancs de Temps; va promoure i va organitzar
el naixement dels Bancs de temps a tot Sicília i la Coordinació Regional de la qual
és presidenta.

Nou Banc del Temps a Portugal - 'Urdir Encontros, Repensar
Vontades' (Ordir trobades, repensar les voluntats)
El 5 de desembre, l'agència del Banc de Temps "Urdir Encontros, Repensar
Vontades" es va inaugurar a les instal·lacions de l'Institut de Seguretat Social de
Madeira (ISSM), fruit d'una associació entre l'Institut de Seguretat Social de Madeira
i Graal. Aquesta agència tindrà diferents poles: São Martinho (Municipi de Funchal),
Campanário (al municipi de Ribeira Brava), Camacha (Municipi de Santa Cruz) i
Câmara de Lobos.
Organitza la Coordenação da Rede Nacional do Banco de Tempo Graal
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