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'Cohesió dels equips gestors i
fidelització dels socis/es dels
Bancs del Temps'

Aquesta formació respon a la necessitat
de reforçar i innovar el funcionament
diari dels equips gestors dels Bancs del
Temps per tal de millorar la seva pròpia
cohesió interna i, així, fomentar la
participació i el compromís dels socis/es
dels Bancs del Temps. El treball de
formació serà reflexiu i participatiu a fi
de construir coneixement i recursos
compartits.
Imparteix el taller: Josefina Altés i
Campà 
Taller gratuït, places limitades
inscripció obligatòria a
rcuevas@saludyfamilia.es

PROGRAMA

TALLERS DEL BANC DEL TEMPS

Taller de Plataforma Informàtica

El gestor de la Plataforma informàtica dels Bancs del Temps, el sr. Josep Maria Llampallas

va impartir un taller d'actualització i de les millores  encaminades a facilitar la gestió de

secretaria i la utilització per part dels usuàries podem destacar: la gestió d’ e-mails a



efectes de notificar als usuaris/es noves demandes, ofertes, estat , etc.; simplificació en la

gestió de la codificació a nivell de serveis; millora dels  llistats de gestió per facilitar la cerca

i visualització de potencials intercanvis, i desenvolupament de noves utilitats per secretaria

per fer mes àgil la seva gestió (administració de transaccions, eliminació d’ofertes i

demandes no vigents, d’entre altres).

Taller de la Comunicació i la Diversitat

El segon taller de tardor es va tractar el

tema de la diversitat als Bancs del Temps

amb la perspectiva dels prejudicis, rumors,

estereotips i convivència positiva. A càrrec

del Sr. Rodrigo Drouillas de l'Institut

Diversitas.

SORTIDA A L'AUDITORI
La  Xarxa  de  Bancs  del  Temps
programa una sortida el proper 14
de gener a l'Auditori de Barcelona
a  la  projecció  de  la  pel·lícula
(versió  original  amb  subtítols  en
català)  i  Banda  Sonora  Original
interpretada en directe per l’OBC.
La  música  més  popular  de
Leonard  Bernstein  enceta  la
commemoració del seu centenari.
Els amors entre Maria i Tony i els
enfrontaments  entre  els  sharks  i
els jets es tradueixen en el mosaic
de  ritmes  i  colors  que  va  fer
d’aquesta  pel·lícula  la  millor  de
l’any 1961.
Aquesta sortida s'organitza en col·laboració amb el Programa Apropa Cultura

SORTIDA A L'EXPOSICIÓ  'Picasso, Retrats' 



La Xarxa dels Bancs del Temps de
l'Associació Salut i Família organitza
una sortida a l'exposició 'Picasso,
Retrats' L'exposició posa de manifest
la importància del retrat en el treball
de Picasso amb la mostra de 81 obres
que reflecteixen l'ampli ventall d'estils
que va conrear amb totes les
tècniques i en totes les fases de la
seva extensa carrera. 24 olis, 33
dibuixos, 6 escultures, 8 fotografies i 7
gravats, provinents de col·leccions
públiques i privades de tot el món,
componen aquesta exposició. Sortida
possible gràcies a Apropa Cultura
Serà el diumenge, 17 de desembre a
les 13h 

VISITA AL MUSEU MEMORIAL DE L'EXILI
I LA MATERNITAT D'ELNA 

La xarxa del Banc del Temps de
l'Associació Salut i Família va
organitzar una visita al Museu

Memorial de l'Exili i la Maternitat
d'Elna, amb el Banc del Temps de

Terrassa.
Va ser una sortida en

conmemoració del cinquè
aniversari d'aquest Banc del

Temps, van assitir-hi una seixentena de participants. Tot un èxit.



VISITA A LA SAGRADA FAMILIA

El Banc del Temps del Bon Pastor va
ser el protagonista de la visita guiada al
Temple de la Llum de la Sagrada
Familia el passat 18 de novembre. Un
total de 22 participants. 
Una visita vip cultural de coneixements
d'una obra arquitectònica única, amb
les seves altes i decorades torres i
formes geomètriques i grans finestrals
amb vitralls de colors.
Una sortida gràcies al suport de l'entitat
Apropa Cultura

Xerrada 'Perquè un Banc del
Temps?' al Banc del Temps de Mira-
Sol

La coordinadora de la Xarxa dels
Bancs del Temps de l'Associació Salut i
Família va impartir la xerrada 'Per què
un Banc del Temps?' al Casal Mira-Sol
amb motiu de la setmana cultural del
barri.



Participació de la Xarxa del Banc del Temps a les Jornades
“Euskadi Lagunkoia”

La coordinadora de la xarxa dels Bancs de Temps, Rocío Cuevas va participar amb
la ponència BANCS DEL TEMPS. Evolució i diversitat sota la lògica de la cooperació
i la reciprocitat a les jornades  "Euskadi Lagunkoia", un projecte del Govern Basc en
col·laboració  amb  Matia  Institut,  que  té  com  a  objectiu  general  promoure  la
participació  ciutadana  i  del  sector  públic,  privat  i  social  per  desenvolupar  un
moviment  de  amigabilitat  en el  foment  de  entorns de vida  facilitadors  per  a les
persones que envelleixen.
Material i més informació

INTERNACIONAL

15 anys del Banc del Temps a
Portugal 

La  Xarxa  dels  Bancs  del  Temps  de
l'Associació Salut i Família va assistir a
la  celebració  dels  quinze  anys  del
Banco de Tempo a Portugal amb una
intervenció a càrrec de la coordinadora,
Rocío Cuevas dins el  panell Banc del
Temps  a  Europa:  balanç  i
desafiaments.

Organitza  la Coordenação da  Rede
Nacional do Banco de Tempo Graal



Exposició fotogràfica commemorativa dels 15 anys dels Bancs del Temps de
Portugal
El Banc del Temps da Feira organitza una exposició fotogràfica commemorativa dels
quinze anys dels Bancs del Temps a Portugal 'Quinze anys, quinze històries' 

PROJECTE SUBVENCIONAT PER:

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

cancel·la la subscripció modifica la subscripció

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Més informació a la pàgina de facebook


