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Ja s'han publicat les guies corresponents al  programa 'Ciutadania A parts Iguals'
que promou l'Associació Salut i Familia associada amb SOS Racisme i Fundación
Atenea; cadascuna de les entitats ha editat la seva pròpia guia en referència al seu
àmbit d'actuació; així la que correspon a l'Associació Salut i Família es basa en la
governança  dels  Bancs  del  Temps  i  porta  com  a  títol  'Guía  operativa  para  la
Gobernanza de los Bancos del Tiempo'.

La Guia de no discriminació i combat contra el racisme i la xenofòbia va dirigida a
totes les  persones individuals,  organitzacions de  participació  ciutadana i  entitats
socials i culturals que són conscients de la importància d'apropar i comprendre la
diversitat  cultural  del  seu  entorn.  I  Fundación  Atenea que  ha  plasmat  els  seus
coneixements i know how en la guia que porta el títol de Lucha contra la pobreza y
atención a la vulnerabilidad de niños/as y jóvenes

Els Bancs del Temps, amb la Iniciativa per a la Reforma Horària



La Iniciativa per la Reforma Horària, que pretén un
ús  més  racional  dels  horaris,  ha  fet  dos  tallers
durant el mes de juliol al domicili  de l'Associació
Salut  i  Família.   Van  assistir-hi  els  Bancs  del
Temps  de  la  Barceloneta,  de  Sitges,  de   Sant
Cugat  (foto),  de  Terrassa,  de  Vic  i  de
Viladecans.Es  tracta  d'una  activitat  dirigida,  per
una  banda  a  conscienciar  sobre  la  Reforma
Horària  i  la  iniciativa  que  la  promou  (història,
agents implicats, beneficis) i de l'altra, sensibilitzar
sobre  la  necessitat  d'un  canvi  sistèmic  en  els

horaris  de  la  societat  i  aportar  eines  i  recursos  concrets  per  a  la  millora  de
l'organització i la gestió del temps.

Primer aniversari del Banc del Temps de Santa Coloma de Gramenet 

Primer any de vida del Banc del Temps de Santa Coloma de Gramenet que es
va celebrar a la Plaça de la Vila de la localitat, amb l'assistència del Banc del
Temps de Bon Pastor, i l'exposició 'Ciutadania a parts iguals'. Un èxit de
participació i de celebració 
No us perdeu el vídeo

Ruta per les Festes de Gràcia  



La xarxa dels Bancs del Temps organitza
la  ja  tradicional  ruta  guiada  per  les
Festes  de  Gràcia.  Un  itinerari  per
conèixer els carrers guarnits i premiats.

Aquesta ruta serà el dilluns 17 d'agost a
les 16:30h al metro Lesseps. 
Inscripció  i  informació  a
gparedes@saludyfamilia.es 

Estand a les Festes de la Mercè 

Durant els dies 20-21 i 24 de setembre,
la  xarxa  dels  Bancs  del  Temps  de
l'Associació Salut i Família participarà a
la Festa Major de Barcelona amb  un
estand  informatiu  dins  la  Mostra
d'Associacions  que  s'organitza  a  la
Plaça de Catalunya. 

A més,  s'oferirà la xerrada "Diversitat
de models de Bancs del Temps", que
anirà  a  càrrec  de  la  coordinadora,
Josefina Altés.



Pluja d'estels a Mont-Roig

El  Banc  del  Temps  de  Cambrils
organitza una sortida per veure la
pluja  d'estels.  El  lloc  on  es
veuran és una petita cala a 500 m
de la Riera de Riudecanyes. 

El  punt  de  trobada  és  a
l'aparcament  del  supermercat
LDL  a  les  19:45.  Les  persones
que vagin  de passatgers  hauran
de col·laborar amb una ajuda de
3€.

Més informació

Primer aniversari del Banc del
Temps de Viladecans.

El  26  de  setembre  el  Banc  del
Temps de Viladecans  celebra  el
seu  primer  aniversari  a
l'Associació  de  veïns  la
Montserratina.

A  més,  el  30  de  juliol  va
organitzar  el  segon  taller  sobre
els  Bancs del  Temps dirigits  als
voluntaris i voluntàries de la Creu
Roja de Viladecans.

El Banc del Temps del Gornal a
la Festa Major de Bellvitge.  El
Banc  del  Temps  del  Gornal
participarà  a  la  Festa  Major  de
Bellvitge  el  dia  5  de  setembre:
Les  festes  d'aquest  barri  de
L'Hospitalet es celebren del 5 al
13 de setembre. 

A  més,  el  3  d'octubre  estaran
presents a la Mostra d'Entitats del
Gornal 

El Banc del Temps de Gavà (Batega) participarà a
la Mostra d'entitats de Gavà el dissabte 3 d'octubre
de 2015, al Parc de la Torre Lluc. L'entitat estarà
present de 10 a 20.30 h



Les entitats locals mostren les seves activitats i els
seus projectes.

Punt informatiu del Banc del Temps de Sant
Martí a la Biblioteca
El Banc del Temps de Sant Martí tindrà un punt
informatiu a la Biblioteca Josep Benet (Plaça de
les  Glòries,  38)  durant  el  mes  de  setembre,  on
també  es  podrà  visitar  l'exposició  'Ciutadania  a
parts iguals'.

Nou Banc del Temps a Alozaina
(Málaga)

El municipi de Màlaga, Alozaina,
acollirà un nou banc del Temps. Els
impulsors vàren fer la formació a
Barcelona, i en el mes de setembre
organitzen una Jornada amb la
participació del Banc del Temps de
Màlaga i amb l'exposició 'Ciutadania a
parts iguals'

INTERNACIONAL

La Xarxa del Banc del Temps, present a Rimini

El Banc del Temps de Rimini celebra els dies 3 i 4
d'octubre el seu XXè aniversari, en un esdeveniment
en el que l'Associació Salut i Família estarà present
amb la representació de la coordinadora de la Xarxa
del Bancs del Temps, la Sra. Josefina Altès. 



Qui és qui als Bancs del Temps? 

I abans de marxar de vacances, us deixem amb una
nova secció-sopresa; presentarem als equips gestors,
amb vosaltres... El Banc del Temps del Bon Pastor
que ja prepara el seu XVè aniversari.

Més informació a la pàgina de facebook

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web
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