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XVI Jornada Internacional: Els
Bancs del Temps i el bé comú
L'Associació Salut i Família prepara la Jornada
anual internacional sobre els Bancs del Temps 'Els
Bancs del Temps i el Bé Comú' que serà els dies 1
i 2 de desembre, a Santa Coloma de Gramenet, al
Museu Torre Balldovina - Plaça de Pau Casals, s /
núm.
El dia 1 s'impartiran els tallers de formació a la
Biblioteca del Fondo i el dia 2 (divendres),
començarà la jornada amb una visita comentada al
recinte.
Hi participaran, entre d'altres, la Sra. Grazia
Pratella, presidenta de l'Associació Nacional dels Bancs del Temps d'Itàlia i la Sra.
Eliana Madeira de l'Associació GRAAL en representació dels Bancs del Temps de
Portugal.
PROGRAMA I INSCRIPCIONS

Lliurament de les Medalles d'Honor de Barcelona als Bancs
del Temps
El passat dimarts, i com estava previst, la coordinadora de la Xarxa dels Bancs del
Temps, la Sra. Josefina Altés i Campà va rebre la Medalla d'Honor de l'Ajuntament
de Barcelona a proposta del districte de Gràcia. A més també les van rebre el Banc
del Temps de Bon Pastor pel Districte de Sant Andreu i Can Roger, un projecte
vinculat al Banc del Temps de Sagrada Família pel Districte de l'Eixample.
Josefina Altés i Campà: "En reconeixement de la seva trajectòria vinculada a
l'activisme cultural i social al barri de Gràcia i en defensa dels valors cívics i dels
drets de les dones".
Can Roger: "Per la seva iniciativa en la creació d'un espai de trobada per a
persones en situació de vulnerabilitat econòmica o social al barri de l'Eixample".
Banc del Temps del Bon Pastor: "En el seu 15è aniversari, per la seva implicació
en la diamització social i comunitària del barri del Bon Pastor i per la seva aposta per
teixir una xarxa de suport mutu"

Els Banc dels Temps als mitjans
El Banc del Temps del Bon Pastor va sortir als
informatiu de la Televisó de Barcelona el dilluns
31 d'octubre a les 20,30 h, en aquesta ocasió per
rebre la Medalla d'Honor. Enllaç
Per la seva banda, la Sra. Josefina Altès i Campà
va ser entrevistada per l'emissora Ràdio Estel el 8
de novembre per tal de parlar dels Bancs del Temps i de la XVI Jornada
Internacional 'Els Bancs del Temps i el Bé Comú'. Aquí us deixem l'enllaç .

En aquest mes, també el programa de ràdio 'Ones de dones' de Ràdio Gràcia,
conduït per Josefina Altès es va fer ressó de la Jornada del Banc del Temps en
l'edició del dia 15 de novembre. Enllaç

VISITA GUIADA AL PALAU DE LA MÚSICA
L'Associació Salut i Família organitza una sortida al Palau de la Música; es tracta
d'una visita guiada a l'interior del recinte. Serà el 16 de desembre a les 17h. Aquesta
activitat forma part del projecte Apropa Cultura
Places exhaurides

El Banc del Temps de Sagrada Família prepara el seu
Vè aniversari
L'any 2017 el Banc del Temps de la
Sagrada Familia complirà cinc anys de
vida i ja s'hi han posat per celebrar-ho. A
més, també van rebre el reconeixement
de l'Ajuntament amb la Medalla d'Honor
per la seva vinculació en el projecte de
Can Roger. A la foto, Consol Montenegro
Debón, del grup fundador del Banc del Temps de la Sagrada Família, durant l'acte
de lliurament de la Medalla d'Honor.

Taller d'Assessoria d'imatge al Banc del Temps
del Raval
El dissabte 3 de desembre de 11 a 13 hores, Marga,
usuària del Banc del Temps del Raval, farà un Taller
obert d'Assessoria d'Imatge al Centre Cívic
Drassanes (carrer Nou de la Rambla 43). Si vols
participar escriu a bdtraval@gmail.com

Els Bancs del Temps amb el
Renova la teva roba. Edició de
Tardor

Més informació

Els Bancs del Temps a la R-FESTA 2016
El 27 de novembre, de les 10:30h a les 15:30, torna
la R-Festa al Pg. Sant Joan de Barcelona, entre
Travessera de Gràcia i Rosselló, on el Banc del
Temps participa amb l'estànd núm. 5
Hi haurà un mercat de segona mà de La Puça de
Gràcia, parades dels professionals de la reparació,
tallers pràctics de prevenció de residus,música amb
instruments elaborats de palets, botigues que
reutilitzen objectes. També hi hauran espectacles
musicals

El Banc del Temps Dreta Eixample i Fort Pienc i l'Associació de cuidadors familiars,
a la Fira de la Salut i la Bellesa
Les dues entitats vàren compartir un estànd infdormtiu al passeig de Sant Joan
entre Casp i Ausias March, a la Fira de la Salut i la Bellesa el dia 6 de novembre

Vine a fer Xarxa! a l'entorn
d'una tassa de tè
La coordinadora del Banc del Temps, la
Sra. Josefina Altès i Campà participarà
a l'espai de trobada Vine a fer Xarxa!
que organitza l'Institut Diversitas.
Es parlarà dels Bancs del Temps com a
exemple d'economia alternativa. Serà
dijous dia 24 de novembre de 18h a
20h en aquesta ocasió serà al voltant
d'una tassa de tè a la seu de la
Fundació La Roda ( Carrer de la
Sèquia, 9, 08003 Barcelona)

Presentació del Projecte del Banc
del Temps a Baró de Viver
La coordinadora de la Xarxa dels Bancs del
Temps de l'Associació Salut i Família, Josefina
Altès i Campà va presentar el projecte de la
Xarxa del Bancs del Temps a Baró de Viver amb
Rosa Mari Ruiz i Isabel Rodríguez, de l'equip

gestor del BdT Bon Pastor ide Pilar Papiol de la
secretaria del BdT Horta-Guinardó. Va organitzar
aquesta xerrada l'entitat Sinèrgic coworking

VISITA COMENTADA ALS LLUÏSOS D'HORTA
El Banc del Temps d'Horta-Guinardó va fer una visita
comentada a la seu dels Lluïsos d'Horta, el dia 12 de
novembre pel matí. Van conèixer els bastidors, els telars, els
camerinos, l'antiga màquina de projecció del cinema i
l'escenari del teatre. En definitiva, 150 anys d'història de
l'entitat. Hi van assistir representants dels BdT de Porta,
Horta-Guinardó, la Sagrera, Gràcia i de Sant Joan Despí.
(Fotografia de Guillem Roma Battle)

El Banc del Temps de la
Verneda, a les Festes del Barri
El Banc del Temps de la Verneda va
ser-hi present a les festes del barri amb
un estànd informatiu a la Fira d'entitats,
a la Rambla Guipúscoa, el 6 de
novembre. Organitzà la coordinadora
d'entitats de la Verneda.

SORTIDA DE GERMANOR
DEL BANC DEL TEMPS DE BON PASTOR
El banc del Temps del Bon Pastor organitza una sortida de
germanor dels dies 3 al 6 de desembre a l'Hotel Palace de
Calella.
És una trobada adreçada als usuaris i usuàries de l'entitat, tot
aprofitant el festiu del dia 6

IV Jornada d'Entitats a
El Masnou
El Banc del Temps del Masnou
participarà amb un estànd informatiu a
la IV Jornada d'Entitats que celebra
l'Ajuntament d'aquesta localitat. Hi
haurà concerts, exhibicions, tallers,
jocs i activitats de les entitats que
omplen de vida al Masnou.
Serà a la Plaça de la Llibertat i rodalies
el diumenge, 27 de novembre a partir
de les 10h.
L'Associació Salut i Família hi serà
present amb el projecte del Banc del
Temps Escolar

El Banc del Temps de Cambrils organitza un Taller de
Cercles de Mantres
El Banc del Temps de Cambrils organitza una sèrie de Tallers de
Cercles de Mantres, a càrrec d'Olivia Peña Luengi, experta en
Mantres. Els propers seran el 25 de novembre i el 9 de desembre al
Centre Cívic Les Basses, carrer Sant Pere, 22 de Cambrils.
Més informació a bancdeltemps@cambrilsciutat.org

INTERNACIONAL
L'Associació Salut i Família, al 20è
aniversari del Banc del Temps de Roma.
La Doctoria Elvira Méndez, directora de
l'Associació Salut i Família va estar
present a la celebració del 20è aniversari,
el dia 24 d'octubre a Roma amb la
Conferència 'El banc del Temps, la ciutat
connectada' que es va fer a la Càmera
dels Diputats. Aquest esdeveniment clou la 'Setmana Nacional del Banc del Temps'
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