
Afegeixi la direcció  comunicacio@saludyfamilia.es als seus contactes per tal de
rebre correctament els nostres butlletins 

Cliqui aquí si no visualitza correctament
el butlletí

Associació Salut i Família                                              Butlletí nº 96 - Abril 2019

Celebració dels XX anys dels Bancs del Temps

La  Xarxa  dels  Bancs  del  Temps  de
l'Associació  Salut  i  Família  organitza
conjuntament  amb  l'Associació  pel
Desenvolupament  dels  Bancs  del
Temps una jornada internacional  per
tal de commemorar les dues dècades
de  la  Xarxa  del  Banc  del  Temps  a
Espanya.  Porta  l'epígraf  'Pasado,
presente  y  futuro  de  los  bancos  del
Tiempo' Es  celebrarà al  MediaLab de
Madrid;  hi  haurà  una  jornada  de
portes obertes el divendres dia 5 i la
de ponències el dissabte dia 6.
La  jornada  comptarà  amb  experts
internacionals dels Bancs del Temps.
INSCRIPCIONS:



V Trobada estatal dels Bancs
del Temps

L'Associació pel desenvolupament dels

Bancs del Temps (ADBdT)i

l'Ajuntament de Barakaldo organitza la

cinquena trobada estatal dels Bancs

del Temps i la I Jornada Tècnica de

promoció social en serveis socials,

'L'experiència dels Bancs del Temps'

amb la presència de la Xarxa dels

Bancs del Temps, representada per la

Sra. Josefina Altès en la coordinació de

la taula rodona, 'L'experiència dels

Bancs del Temps Municipals'.

Serà els propers 3,4 i 5 de maig al

Centre Civic Clara Campoamor de

Barakaldo c/ Gernikako Arbola, 41

PROPERES SORTIDES DEL BANC DEL TEMPS

Visita Comentada al Refugi 307

La  Xarxa  de  Bancs  del  Temps  de

l'Associació Salut i Família programa una

sortida al Refugi 307. Es tracta d'una visita

guiada  a  un  dels  refugis  antiaeris

construïts  durant  la  Guerra  Civil  amb

l’objectiu  de  protegir  la  població  dels

bombardejos  indiscriminats  que  va  patir

Barcelona.

Serà el 13 d'abril (dissabte) a les 18h



SORTIDA AL SAT- Espectacle de

Dansa contemporània

La Xarxa dels Bancs del Temps va

assistir a l'espectacle de dansa

contemporàniai 'Sacre / Tres duets'  al

Sant Andreu Teatre al mes del març

gràcies a la programació cultural que

ofereix el Programa Apropa Cultural.

Una funció a càrrec de la companyia

Cia. Emanuel Gats

Van assistir-hi una dotzena de

persones i vàren sortir molt contentes.

El Banc del Temps Dreta Eixample-

FortPienc, al programa de ràdio

'Barris en directe'

Maite Alonso va ser-hi al programa de

ràdio Acelobert 'Barris en directe' per

parlar dels Bancs del Temps en relació

amb els barris.

Podcast



Nou Banc del Temps de Sant
Antoni

El Barri de Sant Antoni de Barcelona

ja tenen un nou Banc del Temps. Es

presentarà el dia 11 d'abril a les 19h

a l'espai veïnal 66 (C/Calàbria 66),

aquest Banc del Temps forma part

de la xarxa dels Bancs del Temps de

Barcelona.

Contacte

bdtsantantoni@calabria66.net

Festa del 12è aniversari de
Casa Orlandai

La Casa Orlandai celebra el seu 12è

aniversari del 4 al 6 d'abril amb un

programa molt variat,

om a novetats, podem assenyalar la

ruta històrica per Sarrià (divendres 5 a

les 18.30 h), el concert de sobre taula

(dissabte 6 d’abril després de dinar) i

diverses mini activitats proposades per

la Comissió de participació, una molt

bona oportunitat per descobrir més

sobre l’associació, contribuir a construir

aquest projecte viu i guanyar premis tot

jugant!



Trobada d'usuàries del Banc del

Temps de Gràcia

El Banc del Temps de Gràcia va

organitzar una trobada d'usuàries al

mes de març. Van tractar temes

d'ofertes i demandes, i altres aspectes i

programació de tallers i sortides.

Presentació del Banc del Temps de

les Planes 

El barri de les Planes va fer la seva

presentació oficial del Banc del Temps

de les Planes el passat dimecres 20 de

març. Aquest banc del temps compta

amb el lideratge de l’Associació de

Veïns de Can Rectoret i també amb el

suport del centre de serveis socials.

El Banc del Temps de
Cambrils prepara la festa del
Xè aniversari

La Directora General de l'Associació

Salut i Família, la Dra. Elvira Méndez

assistirà al X aniversari del Banc del

Temps de Cambrils que serà el

dissabte 13 d'abril a la Pèrgola del Parc

del Pescador de 10h a 14h, en una

festa oberta a tothom. 

La Xarxa dels Bancs del Temps és un

projecte de l'Associació Salut i Família

des de fa dues dècades 



Taller de creixement personal
del Banc del Temps del
Vendrell

El Banc del Temps del Vendrell

organitza un Taller de creixement

personal a través de l'anàlisi

tradicional. El cicle constarà de vuit

sessions en les que es podrà assolir

Autonomia i connectar amb el ser

interior.La propera serà el 25 d'abril

Aniran a càrrec de Conxita Grau a la

Sala de Reunions de la 4a planta de

l'Eina a les 18h

Més informació:

tempsenxarxa@gmail.com

El Banc del Temps de Vilanova i la

Geltrú prepara un cicle de taller

Ioga-Nidra

El Banc del Temps de Vilanova i la

Geltrú prepara un cicle de Ioga-Nidra,

el temps cíclic durant el 2019. Impartits

per Ana Sesma Nuez.

Presentat a Madrid el Banco del

Tiempo de las Letras

El Banc del Temps de les Lletres es va

presentar a Madrid el passat dimarts

26 de març a Impact Hub del carrer

Albereda. L'objectiu del Banc de Temps

de les Lletres és la dinamització del

teixit social del barri mitjançant la

interacció de tots els seus agents.



Taller de Mones de Pasqua del
Banc del Temps de Churriana

El Banc del Temps de Churriana

organitza un taller de gallines de

pasqua i un altre de Mandales, només

cal ser sòcies del Banc del Temps i

contactar al aquest Banc del Temps

INTERNACIONAL

Nova directiva de l'Assoziacione Nazionale Banca di Tempo, sorgida
a l'Assemblea ordinaria convocada pel l 30 de març al Palazzo

Cisterna de Torino

La coordinació del Banc del Temps de Lombardia prepara la
Biennal de la Proximitat del 2019 

La  Biennal  de  proximitat  és  una  via  participativa  que  es  tradueix  en  la

construcció  d'un  esdeveniment

nacional dedicat a la proximitat en el



qual  conflueixen  totes  les  experiències  més  interessants  de  proximitat,

participació civil i comunitària. La primera edició es va celebrar a Gènova el

2015, la segona a Bolonya el 2017, la tercera, que s'està preparant actualment,

se celebrarà a Taranto del 16 al 19 de maig de 2019.
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