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L'Associació Salut i Família i
els Bancs del Temps desitgen
unes Bones Festes als usuaris,
usuàries, gestors, gestores,
secretaries, institucions que
impulsen als Bancs del Temps,
i a tothom que amb el seu
esforç, dedicació i empenta
fan possible que els Bancs del
Temps siguin un èxit.



XVI JORNADES INTERNACIONALS DELS BANCS DEL
TEMPS 'EL BANC DEL TEMPS I EL BÉ COMÚ'

L'Associació Salut i Família mitjançant el programa de la xarxa de Bancs del Temps
va organitzar la XVI edició de les jornades del Banc del Temps, que es van celebrar
el dijous i divendres dies 1 i 2 de desembre. Les jornades van començar dijous amb
els tallers 'L'economia del Bé Comú i els Bancs del Temps', l 'Ús de les xarxes
socials en els Bancs del Temps' i 'Valors inspiradors dels Bancs del Temps i el seu
desenvolupament pràctic. La jornada pròpiament es va desenvolupar divendres i
amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet començant  amb una
visita guiada a l'Museu Torre Balldovina. 

Més informació
Enllaç a la galeria de fotos
Enllaç als materials.

TALLER DE FORMACIÓ PER A SECRETARIES DE
BANC DEL TEMPS

 L'Associació Salut i Família prepara el Taller de
Formació per a secretaries de Bancs del Temps
(Primer Nivell). Serà el dissabte, 28 de gener de

10h a 19h. Es tractaran el què cal per tal d'obrir un
Banc del Temps (documentació necessària); la

diversitat de models de Banc del Temps i getió de
les secretàries, a càrrec de Josefina Altés i per la
tarda, els valors inspiradors del Banc del Temps i
el seu desenvolupament pràctic. aquest a càrrec

de Pilar Papiol. 

PROGRAMA I INSCRIPCIÓ 



Suma igualtat: Oportunitats i espais per a la convivència ciutadana

El Projecte integral SUMA IGUALTAT desenvoluparà el treball
en xarxa i activarà sinergies entre les administracions i
serveis públics, les organitzacions socials i les associacions
d'immigrants a totes i cadascuna de les àrees d'intervenció
als barris del Fondo, Santa Rosa i Raval de Santa Coloma de
Gramenet, tot enfortint la presència del Banc del Temps de
Santa Coloma i el Banc del Temps Escolar. 

SORTIDES A L'AUDITORI  2017
Al primer trimestre de 2017 de
moment hi ha programades
dues sortides a l'Auditori de
Barcelona. La primera, el 18 de
febrer a les 19h al concert de
Kazushi Ono que dirigeix la
música de Mozart i Brams. Serà
a la Sala Pau Casals. La
segona serà el 23 de març a les
18h a veure Romeu i Julieta. 
Ambdues sortides gràcies al

Programa Apropa Cultura. 

FORMACIONS D'INFORMÀTICA

Els primers mesos de 2017 es programen
dos tallers formatius. El primer serà el 27
de  gener  a  les  17h  i  és  una  formació
destinada  a  persones  gestores  de  la
plataforma  informàtica,  en  la  que  es
presentarà  les  millores  realitzades  a  la
plataforma per  a la gestió informàtica de
les secrestaries del Banc del Temps a la
xarxa. 
I la  segona, ja serà al  mes de febrer, és
una formació en gestió web. Aquesta serà
l'1 de febrer en horari de matí (de les 11h a
les 13h) o en horari de tarda (de les 17h a
les 19h). 
Les  dues  formacions  es  faran  a  la  seu  de  l'Associació  Salut  i  Família,  C/Via
Laietana, 40 entl i impartides per Josep Maria Llampalles.



Mercapetit,
el mercat de segona ma 
L'Associació Salut  i  Família  va disposar d'un

estànd  a  Mercapetit,  el  mercat  de  segona

mà que es celebra al Casal de barri  Pou de

la  Figuera,  al  Districte  de  Ciutat  Vella  de

Barcelona.   Mercapetit  és  un  mercat

itinerant   de  segona  mà  i  artesania  per

nadons, nens i embarassades, que es va fer

el passat diumenge. L'estànd va ser possible

gràcies al suport dels BdT Dreta Eixample i

Fort Pienc, La verneda i Cerdanyola que van

acompanyar  a  la  coordinadora  durant  la

Jornada.

VISITA GUIADA AL PALAU DE LA MÚSICA
L'Associació Salut i Família ha organitzat una sortida al Palau de la Música; es tracta
d'una visita guiada a l'interior del recinte. Hi han participat usuaris i gestors del Banc
del Temps de Gavà, Sant Joan Despí, Dreta Eixample i Fort Pienc i de Sagrada
Família. Aquesta activitat forma part del projecte Apropa Cultura
Places exhaurides



Trobada de nadal als Banc del
Temps de la Barceloneta 

El Banc del Temps de  la  Barceloneta

va organitzar la tradicional trobada de

Nadal  dels  usuaris  i  usuàries  va

ser dilluns 19 de desembre, a les 19.30

hores,  al   Centre   Cívic  de  La

Barceloneta.  Van  presentar   la  nova

maqueta del Banc del Temps on es van

aportar idees i suggeriments, i també

els nous projectes per l'any que ve. Es

van lliurar els primers premis del BdT

Barceloneta i  van fer el brindis per les

festes  i  l'any  2017  on  celebraran

el desè aniversari.

TALLER DE GUARNIMENTS DE NADAL DEL BANC DEL TEMPS
DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

El Banc del Temps de Santa Coloma de Gramenet,
amfitrions  de  la  XVI  Jornada  Internacional  dels
Bancs del  Temps 'Els  Bancs del  Temps  i  el  Bé
Comú', vàren celebrar el diamrts el  taller temps x
temps!. al CRJ Mas Fonollar.
El taller preparat pels socis i sòcies del Banc del
temps  de  Santa  Coloma  de  Gramenet  va
consistir a realitzar un guarniment  nadalenc per a
l'arbre o un centre de taula nadalenc. A més van
fer una petita celebració Prenadal amb música en

directe. I van presentar el vídeo d'experiències

Recollida d'aliments del Banc del Temps i voluntariat de Sant
Joan Despí

El Banc del Temps de Sant Joan
Despí va fer un recapte d'aliments
per als mes necessitats durant la
xocolatada de cada any. 



NOVA JUNTA DIRECTIVA DEL BANC DEL TEMPS DE CAMBRILS 

Degut a les dissortades i sentides baixes de l'equip gestor del Banc del Temps
de Cambrils, ha quedat renovat amb aquesta composició: 

Montse Mañé Figueras - Presidenta

Josep LLuís Martínez Daviu - Vicepresident

Rosa M. Roca Roca - Secretària

Júlia García Pons - Tresorera

Josefa  Ferrando  Madrigal,  Fernand  Martín,  Maribel
Ariz, Carme Martín, Roser Aparicio i Jiri Hofman i Justo Muñiz - Vocals

NOU ANYS DEL BANC DEL TEMPS DE VALLADARES 

El Banc del Temps de Valladares
compleix  9  anys,  i  els  gestors
preparen la celebració.
Un dels actes d'aquesta celebració
és  una  petita  mostra  fotogràfica
amb diferents moments viscuts pel
Banc,  durant  tot  aquest  temps.
Aquesta  exposició  està  al
passadís central -planta baixa- del
Centre Cultural de Valladares.

XI anys del Banc del Temps de Valladolid

El Banc del Temps de Valladolid cumpleix
11 anys de vida, d'intercanvis, de serveis. I
ho vàren celebrar el passat dissabte al C C
La Victòria amb una festa per a tots els
nostres socis i sòcies.
L'Associació Salut i Família els va enviar
un petit vídeo de felicitació.



INTERNACIONAL

Nou Banc del Temps a Lausana (Suïssa)

El  col·lectiu  Let's  Act  nascut  el  2015  en  una
subhasta d'obres d'art  en benefici  dels  migrants,
posa  en  marxa  un  Banc  del  Temps",  una
plataforma  d'intercanvi  i  sense  serveis  de
transaccions monetàries. Aquest projecte neix amb
la  intenciói  d'enfortir  els  llaços  socials  a  nivell
regional, 
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