
Afegeix l'adreça comunicacio@saludyfamilia.es als teus contactes per rebre
correctament els nostres butlletins.

Clica aquí si no visualitzes
correctament el butlletí

Associació Salut i Familia                                                                Butlletí  nº 61 - desembre 2015

JORNADA ENTRE IGUALS:
Oportunitats i espais per a la convivència al barri del Raval

La  jornada  final  i  de  balanç  del
programa 'Entre iguals' serà el divendres
18 de  desembre a  les  instalacions del
Museu Marítim  (Av.  Drassanes  num.1)
de  9:30h  a  14h.  Es  tractaran els  tres
eixos del projecte:
Diversitat cultural i drets humans.
Transformant els itineraris socials i
educatius dels joves immigrants al
barri del Raval.
Fomentant  la  convivència  i  la
cohesió social al barri del Raval.
Amb aquest acte es finalitza un projecte
de l'Associació Salut i Família destinat a
promoure  el  diàleg  i  la  convivència
ciutadana,  la  integració  dels  nacionals

de tercers països, la inclusió social i la gestió de la diversitat al barri del  Raval
de Barcelona.

PROGRAMA I INSCRIPCIONS 

BANC DEL TEMPS ESCOLAR



El passat dimarts es va fer la gala de lliurament dels premis del 'Concurs escolar de
còmic', organitzat pel programa del Banc del Temps Escolar i Entre Iguales. 
Els  premis  van  ser  còmics  i  material  escolar  adreçats  tant  als  guanyadors  i
guanyadores, finalistes com a les escoles participants i es van entregar en un acte a
la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.
A  l'acte  van  assistir  la  directora  de  l'Associació  Salut  i  Família,  la  Dra.  Elvira
Méndez, la Consellera del Districte, Llum Ventura, el comissari  del concurs Jordi
Ojeda, el membre del jurat, Xavier Carrasco, 'Bie' i la vicedegana de la Facultat, la
Sra. Mireia Freixa.
L'exposició es pot visitar fins al dimarts 22
Llistat de guanyadors i guanyadores

A més el Banc del Temps Escolar contínua amb el calendari dels tallers programats,
i el proper divendres 11 de desembre, la responsable del Banc del Temps Escolar,
Susana Vaquer estarà a l'Escola Pia de Sant Antoni, impartint la segona part  del
taller del Banc del temps en les quatre línies de 4t ESO de manera simultània. I el
dilluns 21 de desembre continuarà en aquest centre escolar, en aquesta ocasió en
les quatre línies de 3 ESO.

Els Bancs del Temps,
a la Marató de TV3

La Xarxa dels Bancs del Temps va
participar a la Marató de TV3 a través de
la 3a festa 'Teixint Connexions' que es va
fer a la Plaça de la Vila de Gràcia el
diumenge 13 de desembre d'11 a 20h. Els
Bancs del Temps van compartir espai amb
una trentena d' associacions



Intervenció de la Sra. Josefina Altés Campà
a les XIX Jornades d'Història Monetària Hispànica

La coordinadora de la xarxa dels Bancs
del Temps de l'Associació Salut i Família
va participar en les XIX Jornades d'història
monetària hispànica 'Altres formes de
diners dels vals als Bancs del Temps' amb
la ponència 'El Temps com a moneda en
els Bancs del Temps', 

Aquesta ponència s'inscriu a la taula
rodona "Alternatives i complementarietats

de la moneda, en què van participar Arcadi Oliveres, professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona, Susana Martín Belmonte, economista i cofundadora de
l'Institut de la Moneda Social i Martí Olivella, president de l'Associació Nova -
Innovació Social, de les jornades d'història monetària hispànica, organitzades pel
Gabinet Numismàtic de Catalunya al MNAC els dies 25 i 26 novembre 2015

Així mateix, està prevista una visita al Gabinet Numismàtic el primer trimestre de
2016

Sortida al Gran Teatre del Liceu
El programa del Banc del Temps va portar a alguns i algunes dels participants a una
visita guiada al Gran Teatre del Liceu de Barcelona dilluns passat, 7 de desembre.
Situat a  La  Rambla  de Barcelona,  ha estat  escenari,  des de 1847,  de  les  més
prestigioses obres interpretades pels millors cantants del món.



Visita a l'exposició 'Animals i Faraons' del Caixa Fòrum 

Participants de la xarxa del Banc del Temps i de
Famílies Hospitalàries vàren visitar la darrera
exposició del Caixa Fòrum 'Animals i Farons'. En
total, uns trentena de persones, entre les que hi
havia usuaris i usuàries del Banc del Temps de
Gavà, de Terrassa, de Barcelona...

L'exposició estarà fins al dia 10 de gener i mostra la funció i la importància de la
figura animal a la civilització faraònica.Formada per més de quatre-centes peces,
reconstrueix la relació que es va establir entre els homes i els animals, la natura i la
cultura, des de l'admiració i la por a la vida quotidiana, en l'agricultura, la guerra i les
creences religioses.

Campanya
'Renova les teves
joguines' 
Contínua  la  campanya  'Renova
les teves joguines' impulsada per
l'Ajuntament de Barcelona i en la
que  col·laboren  nombrosos
Bancs  del  Temps.  La  foto
correspon  al  Centre  Cívic  de
Trinitat  Vella.  Aquesta  és  una  iniciativa  per  fomentar  el  consum conscient  i  la
prevenció de residus promoguda per entitats, associacions i equipaments municipals
amb el suport de l’Ajuntament, del 23 de novembre al 23 de desembre.

Un any amb la connexió d'Ones de
dones a Ràdio Gràcia 

Durant aquest 2015 ha estat habitual les col·laboracions

de les activitats dels Bancs del Temps al programa 'Ones

de dones'  que s'emet cada dimarts de 18h a 19h per

Ràdio Gràcia (107.7).  La  coordinadora dels  Bancs  del

Temps, Josefina Altés,  condueix el programa el  tercer

dimarts de cada mes. 

Aquí us deixem tots els postcasts del programa

EXCURSIONS DEL BANC DEL
TEMPS DE CAMBRILS

EXPOSICIÓ DEL BANC DEL
TEMPS DE SANT CUGAT



El  Banc  del  Temps  de  Cambrils
organitza  un  cicle  d'excursions,  la
darrera va ser de Falset fins l'ermita de
Sant  Gregori  per  les  crestes  de  les
Soleies.  Recorregut  circular  de  6,8km...
de 2 a 3 hores caminant. Desnivell: 200mt

El banc del Temps de Sant Cugat
organitza la Segona exposició
col·lectiva del Bancs del Temps al
Claustre del Museu de Monestir on
romandrà fins al 10 de gener. 

'Temps d'actuar', el grup de teatre
del Banc del Temps de Sant Joan
Despí representa 'Casat per amor...
a la pasta!'

La tarda del passat diumenge, 22 de

novembre el grup de teatre "Temps

d’Actuar” del Banc del Temps de Sant Joan

Despí va representar l’obra "Casats per

Amor ...a la Pasta!", de Lluís Coquard. La

representació es va fer a Ca n'Humet del

Masnou. Aquesta obra, es una comèdia en

què una senyora vídua i un potentat

divorciat, es necessiten pel seus diners i,

el resultat és un matrimoni de

conveniència. 

EL BANC DEL TEMPS DE
L'ESCOLA TURÓ DE CAN MATES
ORGANITZA DOS TALLERS PER

A INFANTS

El passat dia 29 de novembre va
tenir lloc el TuroFest, un mercat  de
segona mà i de multiculturalitat que
es va organitzar a l'escola Turó de
Can Mates a Sant Cugat del Vallès.
L’escola Turó de Can Mates és la
primera escola del municipi que
compta amb un banc del temps
escolar.
En aquesta ocasió, el Banc del
Temps de l’escola va aprofitar
l’ocasió i va oferir dos tallers
impulsats per una persona que
forma part de la iniciativa. 



El Banc del Temps de La Palma de Cervelló ha acollit
l'exposició ESTONES COMPARTIDES del Banc del

Temps de Cambrils.

És una mostra que representa diferents oficis, sabers,
habilitats i professions que s'ofereixen als altres per
compartir una estona i posar en valor al que cadascú sap
fer. 

El Banc del Temps de Valladolid compleix 10 anys 
El Banc del Temps compleix deu anys a Valladolid amb prop de  600 socis a
l'esquena  i gairebé 8.000 intercanvis entre tots aquests protagonistes en aquest
període.
A la fotografia, el seu gestor, Juan Maria Primo



Xè aniversari del
Banc del Temps de Rivas 

El Banc del Temps de Rivas Vaciamadrid
celebrà el seu Xè aniversari el darrer 11 de
desembre a la Sala Polivalent del Centre
Culrural Federico Garcia Lorca en el que es
va preparar el V taller culinari, un repàs als
deu anys d'activitat i ball. 

Jornades del Banc del Temps a Màlaga

El Banc del temps de Màlaga va organitzar les VI jornades del Banc del Temps amb
el títol de "Tiempos de Economía Social", a la jornada van assistir representants de 
l'Ajuntament de la ciutat,i d'altres bancs del temps. La cloenda es va fer un acte de

repulsa contra la violència de gènere

INTERNACIONAL

Nous Bancs del Temps a Portugal 



Neixen dos Bancs del Temps a Portugal, a Santa Maria de Braga (Portugal), com a
resultat d'una associació entre Graal i la cooperativa European Citizen Group. 

L'altre Banc del Temps és el de Santa Cecília, que comença ara el seu recorregut de
la ma d'Olga Gouvela 

Itàlia inaugura un nou Banc del Temps

La xarxa dels Bancs del Temps a Itàlia continua creixent, en aquest cas és la ciutat
de Milà la qui acull un de nou amb el nom de 'Il valore del tempo on line' ( el valor del
temps on line), suscrit a la Coordinació de l' Associació Nacional del Banc del
Temps. Aquesta nova iniciativa ha estat possible gràcies a Fiora Cappa
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