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Aquest mes...
Breus:
Els Bancs del Temps continuen amb la seva activitat frenètica, des del canvi de seu del
Banc del Temps del Raval, o la primera xerrada per obrir un Banc del Temps de suport de
Famílies Nombroses a Sant Cugat.
El tercer aniversari del de Sagrada Família, la jornada sobre Diversitat Familia, o el
proper taller de Governança.

Jornada de Diversitat Familiar

4 de novembre
El Palau Macaya de Barcelona va acollir les jornada sobre diversitat familiar
organitzades per l'Associació Salut i Família amb la col·laboració de l'Ajuntament de
Barcelona, qui va participar en la inauguració representat per la Sra. Irma Rognoni,
Regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitat de l'Ajuntament de
Barcelona i del districte de Nou Barris. Per part de la entitat la presidenta, la Sra.
Assumpta Baig va pronunciar unes paraules de benvinguda.
Van participar en aquesta jornada, la Sra Teresa Castro, Investigadora de l'Agència
estatal del Consell Superior d'Investigacions Científiques qui va analitzar l'Evolució i
actualitat de les famílies. També va haver-hi una taula rodona a l'entorn de la
Conciliació de la vida familiar i laboral en un entorn de diversitat familiar, moderada per
la Directora General de l'Associació Salut i Família, la Sra. Elvira Méndez i participada
per la Sra. Sara Berbel, la Sra. Cristina Sánchez-Miret i el Sr. Juanjo Compairé.
Entre el públic assistent aquell matí al Palau Macaya, hi havia representació dels bancs
del temps de Cambrils, Sitges i Barcelona.

Presentació de la nova seu
del Banc del Temps del Raval
El Banc del Temps del Raval inicia una nova
etapa amb el canvi de seu.
A partir d'ara el podeu trobar al carrer Nou
de la Rambla, 45 en l'horari habitual,
dimarts i dijous de 15 a 18h.
La inauguració es va fer dins la programació del festival RAVAL'S amb una
actuació de COR RAVAL Evolution del Taller de Músics dirigit per Sandra
Calisto i l'Escola de Dansa i Creativitat El Mirall. Es va estrenar la cançó
del Banc del Temps que serveix per fer-ne difusió.

Del 10 al 30 de novembre, La Fàbrica
del Sol amb el suport de l'Ajuntament i
amb la col·laboració dels Bancs del
Temps de Bon Pastor, Trinitat Vella,
Gràcia, Sagrada Família i el de Dreta
Eixample/Fort Pienc, entre d'altres
entitats, posen en marxa una nova
edició de la iniciativa 'Renova la teva
roba'.
"Renova la teva roba" serveix per
fomentar el consum conscient i la
prevenció de residus promoguda per
entitats, associacions i equipaments
municipals de la ciutat coincidint amb
la 6a setmana europea per la
prevenció de residus.
Podeu consultar aquí el punts
d'intercanvi

Primeres passes per obrir un Banc del Temps de
suport entre Famílies Nombroses a Sant Cugat
A Sant Cugat va tenir lloc una primera reunió per parlar d'un Banc del Temps
de suport entre Famílies Nombroses a la que van assistir per part de
l'Ajuntament de Sant Cugat, Albert Mallol i Anna Soler, les representants de
FANOC (Federació de famílies nombroses) Maite Marín i Assumpta Amat i la
coordinadora de la xarxa de Bancs del Temps de l’Associació Salut i
Família, Josefina Altés.

Xerrada Banc del Temps
a l'Associació de veïns i
amics del Passeig de
Sant Joan

8 de novembre

Grup de lectors i lectores
de la Barceloneta

16 de novembre

La coordinadora dels Bancs del
Temps de l'Associació Salut i
Família, la Sra. Josefina Altés va
impartir una xerrada sobre el Banc
del Temps a l'Associació de veïns i
amics del Passeig de Sant Joan amb
el nom de 'Saps què és un Banc del
Temps?'. A l'acte van assistir-hi
representants del Banc del Temps
de Sagrada Família que varen
presentar els actes de celebració
del seu tercer aniversari.

El

Banc

Barceloneta

del
va

Temps

de

organitzar

la
una

nova activitat, una trobada de
lectors i lectores. La dinàmica és
diferent del tradicional grup de
lectura; a la trobada de lectors i
lectores es llegeix un paràgraf
d'una obra i a través de la pràctica
lectora

amb

tots

nostres

els
sentits,

s'alimenta el cervell, el cor i
l'ésser.

El Banc del Temps

Visita comentada al

Sagrada Família celebra

Museu Cusí del Masnou

el seu tercer aniversari
amb 'Cabaret'

21 de novembre

El Banc del Temps de Sagrada Família
va celebrar el seu tercer aniversari
amb un espectacle, 'Cabaret' a la sala
d'actes Biblioteca del barri.
L'espectacle va ser molt divers i va
comptar amb una bona assistència de
públic que va gaudir de l'espectacle
que van preparar els usuàris i
usuàries.

22 de novembre

El Banc del Temps del Masnou va
organitzar una visita comentada a

Va comptar amb una mostra de les
activitats que organitza el Banc del
Temps, contes per adults, recitals de
piano, sevillanes, espectacle de
Tai-txí, taula de jocs per infants. A
l'entrada
hi
havia
una
taula
informativa sobre l'entitat.

l'emblemàtica Farmàcia-Museu Cusí
del Masnou.
A la sortida van assistir-hi una
quarentena de persones dels Bancs
del Temps de Vilanova, Sant Cugat,
Sants, Trinitat Vella, Sarrià, Gràcia i
l'amfitrió, el del Masnou.
La visita va anar a càrrec de la
usuària del Banc del Temps que

organitzava, Maria Albert.

PROPERES ACTIVITATS
Taller de governança
19 i 20 desembre
Dins el programa 'Ciutadania a parts
iguals', l'Associació Salut i Família
organitza un 'Taller de governança dels
Bancs del Temps' a l'espai Jove la
Fontana - C/Gran de Gràcia, 198 en el
que es tractaran temes com el lideratge
amb perspectiva de gènere, societat civil
i governança, la innovació i el treball en
xarxa. El divendres dia 19 és de 16h a
21:30h i el dia 20, de 9:45 a 14:45.
Inscripcions: vmartinez@saludyfamilia.es

DIA INTERNACIONAL CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE
25 de novembre
El Banc del Temps de Trinitat Vella recomana:
L' Exposició 'Arpilleres del Casal de Barri Congrés Indians'

El Banc del Temps de Trinitat Vella,
juntament amb l'espai d'Acollida, el
Grup de dones creadores d´arpilleres
del Casal de Barri Congrés Indians i el
PIAD de Sant Andreu, organitzen
l'exposició 'Arpilleres del Casal de Barri
Congrés Indians', un conjunt d'obres

realitzades pel grup de dones creadores
del Casal. La mostra es podrà consultar
a l'espai Via Barcino (Via Bàrcino, 75)
fins al 2 de desembre, de dilluns a
divendres de 16h a 21h.

L'Escola Goya de Terrassa acollirà
una xerrada sobre els Bancs del Temps
El dia 28 de novembre es presentarà el projecte 'Banc
del Temps' a l'escola Goya de Terrassa. La presentació
anirà a càrrec de Sònia Romero, tècnica de participació
ciutadana de l'Ajuntament de Terrassa i de Josefina
Altés, coordinadora de la Xarxa de Bancs del Temps de

l'Associació Salut i Família. Aquesta activitat va dirigida
a un grup d'alumnes del centre que està preparant un treball sobre aquesta temàtica que
es presentarà al premi anual de periodisme que organitza el rotatiu 'El País' dirigits als
més joves, 'El País de los estudiantes'. A la fotografia, l'Escola Goya de Terrassa rebent el
segon premi a l'edició de l'any passat.

L'Associació Salut i Família col·labora en el projecte
europeu TRANSIT

El Grup de Recerca persona-ambient de la Universitat
de

la

Corunya,

investigadores

Isabel

representat
Lema

i

Adina

per

les

Dumitru

visitiraran l'Associació Salut i Família per tal de
conèixer el model de Treball en xarxa que realitza
l'Entitat i també assistiran al Taller de Governança
dels Bancs del Temps que s'organitza des del
programa Ciutadania A parts Iguals.
Aquest Grup de Recerca està coordinat pel professor Ricardo García Mira i forma part
del projecte europeu TRANSIT- Transformative Social Innovation que té com a objectiu
l'elaboració d'una Teoria d'Innovació Social transformadora que contribueixi a
fonamentar i donar suport al desenvolupament d'iniciatives d'innovació social, com són
els Bancs de Temps, sobre els que analitzen diverses xarxes internacionals.

Taller sobre la lluita contra la pobresa i
atenció a la vulnerabilitat de nens/es i

joves
Fundació Atenea amb el suport dels Bancs del Temps de la Comunitat de
Madrid organitza el taller sobre la lluita contra la pobresa i atenció a la vulnerabilitat de
nens/es i joves que tindrà lloc a Madrid el 28 de novembre del 2014 (09:30h a 19:00h)
i el 29 de novembre del 2014 (10:00h a 14:00h).
Aquest esdeveniment s'organitza dins el programa Ciutadania A parts Iguals, que lidera
l'Associació Salut i Familia
Programa i inscripcions

INTERNACIONAL
El banc del temps del barri lisboeta
de Lumiar prepara el nadal amb la
participació del seu Banc del Temps. En
aquest cas fan una crida a la participació
de totes les institucions de la parròquia,
artesans, artistes i mecenes en general a
estar presents en Natal'14 Mercat.
Aquest Banc del Temps forma part de la
xarxa portuguesa coordinada per
GRAAL qui manté un acord de
col·laboració amb l'Associació Salut i
Família. El Mercat de Nadal incentiva el
treball dels usuaris i dóna visibilitat a la
institució, als artesans i asl artistes
locals.

Més informació a la pàgina de facebook

Facebook

Twitter

Banc del Temps Escolar
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