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La Xarxa dels Bancs del Temps de
l'Associació Salut i Família participarà a
la V Fira d'Economia Solidària de
Catalunya
Aquesta fira es celebrarà els dies 21, 22 i 23 d'octubre al
recinte de la Fabra i Coats, un esdeveniment anual que
organitza la Xarxa d'Economia Solidària, un aparador de
tots  els  productes  i  serveis  necessaris  per  cobrir  les
necessitats  de  la  vida  quotidiana  de  les  persones:
habitatge,  alimentació,  oci,  coneixement,
cooperativisme,  comercialització  justa,  serveis  a
persones i empreses, finances i assegurances ètiques,
inserció  laboral,  emprenedoria  social,  energies
renovables, formació i educació, etc

Taller Revalua 2016
El divendres, 16 de setembre tindrà lloc el taller del
programa de l'Associació Salut i Família, Revalua, 
per una economia familiar sostenible per tal d'oferir
a les famílies vulnerables assessorament i  ajuda
en  situacions  de  pobresa  energètica  com
informació i pautes per a un consum bàsic de la
llar sostenible i responsable.

PROGRAMA I INSCRIPCIONS

Propera Jornada Anual dels Bancs del Temps



L'Associació  Salut  i  Família  prepara  la  Jornada  anual
internacional  sobre  els  Bancs del  Temps que  serà  a  la
tardor  i  en  una  localitat  per  definir,  a  les  rodalies  de
Barcelona.

Properament posarem a disposició de tothom el programa i
la butlleta d'inscripció.

La xarxa dels Bancs del Temps, a la Mercè 2016

La xarxa dels Bancs del Temps estarà present al
programa 'Associa't a la Festa', que acull una mostra de
les diferents associacions de Barcelona, dins els
esdeveniments de la Festa Major de Barcelona. La
coordinadora de la Xarxa dels Bancs del Temps, la Sra.
Josefina Altés Campà farà la xerrada titulada ' Bancs
del Temps: el temps com a moneda de canvi", a l'espai
de la Cafeteria que s'habilitarà al centre de la Plaça de
Catalunya el dia 24 de setembre de 13 a 14h

Assistència a la celebració dels 150 anys als Lluïsos d'Horta

La coordinadora del programa de la Xarxa del Banc del Temps de l'Associació Salut i
Família va assistir en representació de l'entitat a la celebració dels 150 anys dels



Lluïsos a Horta el 6 de setembre. Els Lluïsos d'Horta són la seu del Banc del Temps
d'Horta-Guinardó. A l'acte van estar presents:  El  Molt Honorable President de la
Generalitat, Sr. Carles Puigdemont, President del Districte Horta-Guinardó, Sr.
Jaume Collboni, Regidora Sra. Maite Fandos, President d’Ateneus i del Centre Moral
de Gràcia, Sr. Carlos Pablos, President de Lluïsos de Gràcia, Sr. Oriol Hosta,
consellers/es, representants d’entitats d’Horta, socis/es de l’entitat, expresidents/es i
lajunta directiva en ple. 

Els vídeos dels Bancs del Temps
superen les 3.000 visualitzacions

Els  vídeos  produïts  per  l'Associació  Salut  i  Família  comptabilitzen  3.035
visualitzacions a través de les quatre plataformes de divulgació. El vídeo que
registra més visitants és l'interpretat  en català i  castellà,  amb 1.399  registres,
seguit del d'animació en castellà amb 826 visitants, molt a prop el d'animació en
català (759) i en darrer terme l'interpretat en anglès (302). La plataforma preferida
és  youtube,  seguida  de  la pàgina de facebook de la  xarxa  dels  Bancs del
Temps, la de l'Associació Salut i Família, i finalment, vímeo. 

El Banc del Temps de Porta participarà al 'Parking Day 2016'. 

El parking Day és un esdeveniment anual que,
mitjançant la transformació temporal de places
d’aparcament, reivindica una ciutat més verda i
humana, que aposti per una mobilitat sostenible i per
reduir la contaminació atmosfèrica i acústica.
Enguany es celebra el divendres, 16 de setembre

2º ANIVERSARI DEL BANC DEL TEMPS DE
SANTA COLOMA DE GRAMENET



El Banc del Temps de Santa Coloma de Gramenet
celebra el seu segon any de vida el proper
divendres, 16 de setembre al CRJ Mas Fonollar,
C/Sant Jeroni, 1-3.
També hi haurà tallers 'temps x temps': Taller de
Manualitats, de Cinema, d' Henna, de Pulseras i
d'Origami.
Així mateix, es convoca una trobada de socis i
sòcies pel dia 8 de setembre a les 19h per
preparar el curs entrant i acabar de tancar alguns
aspectes de la celebració.

EL Banc del Temps de
Cambrils, a la IX Mostra
d'Entitats

El Banc del Temps de Cambrils
participarà a la IX Mostra d'Entitats de
Cambrils que es el proper dissabte, 17
de setembre de 17 a 22 al Parc del
Pescador. El Banc del Temps tindrà
d'un estànd informatiu on estarà
l'exposició 'Ciutadania a parts iguals'.

El Banc del Temps de Gavà
participarà a la Mostra d'entitats que
es farà a Gavà el dia 1 d'octubre.
Aquest Banc del Temps repeteix
l'experiència de l'any 2015 que va ser
tot un èxit. A l'estand informatiu es
podrà recollir el flyer del Banc del
Temps.



El Banc del Temps de Calella participarà amb un estànd a la 36ª Fira de Calella i
l’Alt Maresme. Aquesta fira té com a lema 'Turisme i Entitat' .
Els dies  22, 23, 24 i 25 de setembre d’11 a 14.30 i de 17 a 21h, al Passeig de
Manel Puigvert, es podrà rebre informació i fer la preinscripció al Banc del
Temps.

La pluja d'estels, a Cambrils

Un any més, el banc del Temps de Cambrils organitzà la sortida a veure la pluja
d'estels. Va ser a el 12 d'Agost a la Cala del Vidre ubicada a l'urbanització de Les
Tres Cales del poble de l'Ametlla de Mar. Va assistir-hi una representació del Banc

del Temps de Sant Joan Despí.

Trobada d'usuaris del Banc del Temps de la Verneda

El Banc del Temps de la Verneda farà la propera
trobada d'usuaris i  usuàries el  dimarts dia 13 de
setembre a les 19:30 al  Casal de Barri, en la que
es  presentaran  les  propostes  d'activitats  per  la
nova temporada.



Jornades i Tallers a Sevilla  el 5 i 6 d'octubre

L'Associació Salut i  Família,  juntament amb la  Fundació Atenea organitzen  la
Jornada 'Maternitats Vulnerables' el 5 d'octubre a Sevilla. La Dra. Elvira Méndez,
Directora  General  de  l'Associació Salut i Família,  impartirà  la xerrada  'Atenció
Pro-elecció a la Maternitat a Risc' i posteriorment hi haurà una taula rodona sota el
títol 'Taula d'Experiències'

PROGRAMA I INSCRIPCIONS

Així mateix s'organitza també el Taller de Bones Pràctiques 'Brúixola: Orientació i
Suport Integral per a Dones i Famílies Vulnerables', el proper 6 d'octubre a la C /
Mares de Misericòrdia, 2 cantonada Avda. de la Pau 41013 Polígon Sud- Sevilla. El
Taller constarà de la xerrada impartida per l'advocada de l'Associació Salut i Família,
la Sra. Alícia Sánchez, Brúixola: Orientació Jurídica i Suport Psicosocial per a Dones
i Famílies vulnerables. I,  posteriorment,  la taula rodona sota el  títol: "Una taula
d'experiències"

PROGRAMA I INSCRIPCIONS

Convidem als Bancs del Temps d'Andalusia a  assistir-hi

El Banc del Temps de Màlaga s'agermana
amb el Banc del Temps de Catània.

El Banc del Temps de Màlaga s'agermana amb el Banc del Temps de Catània
(Sícilia). Aquest acte es celebrarà a la seu del Banc del Temps de Catània (Sícilia)



del 19 al 23 d'octubre i hi assistiran un grup d'usuaris i usuàries representant el Banc
del Temps de Màlaga.
Més informació: bdtmalaga@gmail.com

A més, organitzen una reunió de confiança per a l'últim dimarts del mes de
setembre, el dia 27 de setembre al Saló d'Actes del Centre Plaça Montaño, de 17 a
19h.

INTERNACIONAL

Festa de l'economia social a Livorno (Itàlia)

Dissabte 27 i diumenge 28 d'agost, el bosc
de pins de la Rotonda Ardenza va tornar a
acollir la quarta edició del Dia de l'economia
solidària, organitzada pel Districte
d'economia solidària (DES) de Livorno en
col·laboració amb l'Ajuntament de Livorno i la
contribució de la Terra Pura i ASA.

Van ser dos dies en un mercat orgànic i biodinàmica, amb artesanies ecològiques
locals, el disseny, el reciclatge, les energies renovables, cosmètics naturals,
associacions, projectes de participació de cos i ment actives i benestar. Un munt
d'activitats gratuïtes proposades i ubicats en sis àrees diferents: tallers creatius i
informatives dirigides principalment als nens, i també per a adults, conferències,
música, espectacles i demostracions integrals

Trobada anual dels sistemes d'intercanvi a
França

A França, hi ha entre 600 i 700 sistemes d'intercanvi local
(SEL). Aquests sistemes alternatius de negociació
plegats en una associació o xarxa de persones a canvi de
béns i serveis sense pagament. Des de dilluns, prop de 300
persones es van reunir en els terrenys de l'escola agrícola
per compartir la seva experiència en el SEL. Van assisitir-hi

selistes de França, Bèlgica i Alemanya. Ca
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