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XV JORNADES BANCS DEL TEMPS I
CIUTADANIA ACTIVA
L'Associació Salut i Família organitza les XV Jornades
del Banc del Temps i Ciutadania Activa. Participaran
representants dels Bancs del Temps d'Itàlia i Portugal
A més, es farà la presentació de les guies de
Governança dels Bancs del Temps, la Guía de no
discriminació i combat del racisme i la xenofòbia i la
Guia contra la pobresa i atenció a la vulnerabilitat de
nens/nenes i joves, editades per l'Associació Salut i
Família, SOSRacisme i Fundación Atenea
respectivament.
La jornada serà el dissabte dia 28 de novembre de 10h
a 14h al Palau Macaya (Psg. Sant Joan, 108)
El divendres dia 27 s'impartiran tres tallers de 17h a 20h de manera simultània als
Lluïsos de Gràcia (Plaça del Nord, 7 08024 Barcelona)
Taller 1: Vacuna't contra els rumors (Aquest taller forma part del catàleg que
ofereix la xarxa BCN Antirumors de l'Ajuntament de Barcelona)
Taller 2: Introducció al consum col·laboratiu
Taller 3: Economia del Bé Comú

PROGRAMA I INSCRIPCIONS

XIX curs d'història monetària hispànica al MNAC
El Gabinet Numismàtic del Museu Nacional d'Art de

Catalunya organitza una taula rodona dins el XIX
curs d'història monetària en la qual participarà la
Sra. Josefina Altés, coordinadora de Bancs del Temps
amb la ponència El tiempo como moneda en los

Bancos del Tiempo . El curs serà el 26 de novembre al
Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Programa

TALLERS DE FORMACIÓ DELS BANCS DEL TEMPS
El dissabte, dia 14 de novembre es va impartir el taller de formació per gestionar un
Banc del Temps, es va fer a la seu de l'Associació Salut i Família.Van assistir-hi des
de Salou, Vila-Seca, Castellterçol, Banyeres del Penedés, Masnou, Terrassa, dels
barris de Barcelona: Sagrada Família, Esquerra Eixample, Porta, Dreta Eixample i
Fort Pienc ... una vintena de bones persones que creuen en l'acció comunitària.
Persones que fan una bona feina de dinamització veïnal.Properament es farà un
altre taller i en aquest cas serà de segon nivell i adreçat a les secretaries.

Els Bancs del Temps Dreta Eixample i Fort Pienc i el Banc del
Temps de Gràcia participaran en l R-Festa 2015, a l'estand 16
en la 6a edició dins els actes de la Setmana Europea de
Prevenció de Residus.
Serà el proper 22 de novembre, de 10:30 a 15:30 h. I es farà al
Pg. Sant Joan, entre Trav. de Gràcia i Roselló, amb el mercat
La Puça de Gràcia, organitzat pel Flea Market i Onthegarage.

Inauguració del nou edifici dels Lluïsos de
Gràcia
El dia 22 de novembre també es farà la inauguració
del nou edifici dels Lluïsos de Gràcia , seu del Banc
del Temps de Gràcia. Després de 14 mesos tancada
per obres, la seu de Lluïsos de Gràcia (plaça del
Nord, 7-10) presenta un nou aspecte de portes
endins. I és que la seva emblemàtica façana, amb
un incalculable valor patrimonial i sentimental,
segueix intacta.

Participació a la tercera edició de Teixint
Connexions
Els bancs del temps participaran a la tercera festa de
Teixint connexions, en aquesta ocasió amb motiu de la
Marató de TV3. Teixint connexions és una plataforma
que aplega a les entitats de la Vila de Gràcia
La festa es farà el dia 13 de desembre a la Plaça de la
Vila

Els Bancs del Temps al Renova la teva roba i Renova les teves joguines

Com a cada edició del Renova la teva roba i Renova les teves joguines, la xarxa
dels Bancs del Temps participen de manera majoritària en l'intercanvi de roba i de
joguines que organitza l'Ajuntament de Barcelona.
Els participants han de dur la seva roba a un dels 39 punts d’intercanvi distribuïts per
tot Barcelona, on la bescanviaran per “renoves” que després podran intercanviar de
nou per la roba que desitgin en qualsevol punt de la xarxa.
El 'Renova les teves joguines' comença el 23 de novembre i es perllongarà fins al 23
de desembre.

El Banc del Temps als #Ravals15

Presentació al Consolat del Perú a
Barcelona

Els usuaris del Banc del Temps del
Raval van fer una activitat per al
festival Raval (s) 2015 al Flea
Market "escriu el teu nom en els
següents alfabets: Japonès, Rus,
Àrab, Hebreu, Sànscrit, Llatí." Van
assist-hi un centenar de persones. A
la foto, Abdallah escrivint els noms
en àrab.

Els Bancs del Temps, juntament
amb Families Hospitalàries i e
Mares a dos cultures van ser
presentats al Consolat del Perú. La
presentació va anar a càrrec de,
Josefina Altés coordinadora de
projectes i la mediadora Griselda
Paredes.

Nova Junta Directiva al Banc del
Temps de Sant Martí

Nou punt informatiu del Banc del
Temps Fort Pienc

El dia 4 de novembre en una reunió
general d'usuaris es va aprovar la
nova junta directiva de Banc del
Temps de Sant Martí, composada
per: Mireia Martínez (presidenta),
Lluís Quiles (secretari), Maria Joao
Texeira (tresorera), i les vocalies a
càrrec de Lluís Trulls, Àngels
Corcoles, Núria Basart i M. Mercè
Yuba.Ja s'han presentat els tràmits
per la seva legalització i registre.

El banc del Temps de Dreta
Eixample i Fort Pienc ha obert un
punt informatiu al Centre de Serveis
Socials de Fort Pienc per fer difusió
al barri. Ha quedat en un lloc ben
visible de l'Entitat.

Proper Banc del Temps al barri de Porta (Barcelona)
Properament s'obrirà un nou Banc del Temps al barri de
Porta (Nou Barris). Ara ja existeix un punt informatiu a la
plataforma Transforma Porta, a l'emblemàtica Plaça de
Sòller. Porta és un del barris que conformen el districte
de Nou Barris.

Darrers actes de celebració del desè aniversari
del Banc del Temps de Sant Cugat

El Banc del Temps de Sant Cugat prepara la segona esposició col·lectiva dels socis i
sòcies com a tancament dels actes del 10è aniversari. I a més, és candidat als
Premis Ciutat de Sant Cugat 2015, precisament per la celebració del 10 anys i pels
més de 1.900 intercanvis que han fet en aquesta dècada.
Formulari de votació

L'escola Turó de Can Mates de Sant Cugat posa en marxa un Banc del Temps
L'AMPA de l'escola Turó de Can Mates ha posat
en marxa un banc del temps escolar, el primer
d'aquestes característiques a Sant Cugat.
L'objectiu és promoure la relació entre les famílies
de l'escola mitjançant l'intercanvi del seu temps en
forma de serveis i donar suport a les famíles que
no compten amb mitjans.

Nova seu del Banc del Temps
de Viladecans
Obra de Teatre 'Casats per
amor... a la pasta'
El Banc del Temps del Masnou acull
l'obra de teatre 'Casats per amor...a la
pasta' interpretada per la companyia
'Temps d'Actuar' del Banc del Temps
de Sant Joan Despí. Aquesta
col·laboració es farà el proper
diumenge a les 18h al teatre de Ca
n'Humet

El Banc del Temps de Viladecans
prepara un canvi de seu pels volts de
gener de 2016; el trasllat es farà al
Casal de Barri Montserratina a la Plaça
de la Constitució núm 4.
En aquest emplaçament ja s'hi
apleguen el Casal de la Gent Gran i
alguns serveis municipals

Nou programa d'excursions del Banc del Temps de Cambrils
El Banc del Temps de Cambrils organitza un nou programa d'xscursions amb
periodicitat mensual. La propera serà al mes de desembre i es farà al Castell monestir d'Escornalbou per Duesaigües i l'Argentera.

El Banc del Temps de Santa Coloma de
Gramenet, al mercat de segona mà CiertoPelo
El Banc del Temps de Santa Coloma de Gramenet
col·labora en el mercat de segona mà i handmadre
'Cierto Pelo' que es celebrarà el diumenge dia 22 de
novembre a la Plaça de la Vila de la localitat.
L'horari és d'11h del matí a 20h i comptarà amb les
actuacions musicals de Garrapateros i amb els DJ's
de Rajah Di i Dj Crocoman.

Nou Banc del Temps a Calella

Dinar- col·loqui del Banc del Temps
de Terrassa

La comarca del Maresme aviat
comptarà amb un altre Banc del
Temps a la localitat de Calella. Ara
s'estan enllestint els tràmits amb el
consistori per tal de posar-ho en
marxa
El Banc del Temps de Terrassa,
juntament amb el grup Attipica, dels
treballadors/res de l'Ajuntament de
Terrasa va organitzar un dinarcol·loqui amb la Sra. Josefina Altès
Campà, coordinadora de la xarxa de
Bancs del Temps, també van
assisit-hi representants del Banc del
Temps Capsa de Valors dels
treballadors del Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya.

Jornades del Banc del Temps a Màlaga
El Banc del temps de Màlaga va organitzar les VI jornades del Banc del Temps amb
el títol de "Tiempos de Economía Social", a la jornada van assistir representants de
l'Ajuntament de la ciutat,i d'altres bancs del temps. La cloenda es va fer un acte de
repulsa contra la violència de gènere

El Banc del Temps de Rivas celebra el seu Xè aniversari

Al setembre de 2005 naixia el Banc del Temps de Rivas amb la pretensió que els
veïns i veïnes del municipi compartissin espais, aficions, i 'fessin barri'. Una dècada
més tard, s'han ofert multitud de serveis i s'han realitzat nombrosos tallers i trobades
que ens apropen al nostre objectiu inicial.
De moment, ens mostren el logotip commemoratiu i el renovat equip de gestores,
que ja ha donat el tret de sortida al nou curs, i a més, acollirà l'exposició 'Ciutadania
a parts iguals'

L'exposició 'Ciutadania a parts iguals', a l'Institut d'Ensenyament Secundari
Velázquez de Sevilla.
La itinerància de l'exposició 'Ciutadania a parts iguals' recala a l'IES Velazquez de la
ciutat de Sevilla, on desperta l'interés del professorat i de l'alumnat

El Banc del Temps de Burgos va
posar en marxa la iniciativa del
'Mercatrueque' a la Facultat
d'Humanitats,
on
molts
estudiants es van acostar per
interessar-se què feia un mercat
davant del Saló d'Actes. Aquesta
experiència durarà fins a finals
d'any.

INTERNACIONAL

Reunió de coordinació dels Bancs del Temps de Sicilia
Els Bancs del Temps de Sicilia estan convocats a
una reunió de coordinació el dia 21 de novembre a
Catània, sota el títol de Bancs del Temps, El temps
que vull (Banca del tempo - Il tempo che vuoi').
Amb la finalitat d'intercanviar experiències dels

Bancs del Temps, de millorar les comunicacions,
definir el model formatiu i de relació.

Presència de la presidenta de l'Associació Nacional dels Bancs del Temps d'Itàlia,
Maria Luisa Petrucci.
La presidenta de l'Associació Nacional dels Bancs del Temps
d'Itàlia (Associazione Nazionales Banche del Tempo), i ha
confirmat la seva assistència a les XV Jornades del Banc del
Temps i CIutadania Activa que es faran el dissabte dia 28 de
novembre al Palau Macaya.
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