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La Casa de la Cultura de Sant Cugat acollirà el
dia 11 d'abril la 1a Trobada de Bancs del
Temps a Sant Cugat, amb motiu del seu 10è

aniversari.
La jornada “Compartim experiències per
fer crèixer els nostres bancs” permetrà
conèixer deu projectes d’èxit d’altres
bancs de Catalunya i aprendre sobre la seva
experiència. Serà una celebració compartida amb la xarxa de Bancs del
Temps de l'Associació Salut i Família, de la que el Banc del Temps de Sant
Cugat en forma part. Hi haurà una taula d'experiències i l'exposició "Estones
compartides" del Banc del Temps de Cambrils i es podrà visitar l'exposició del
projecte Ciutadania A parts Iguals.
Aquí teniu el Programa i la butlleta d'inscripció

Fatima Ahmedha ha rebut enguany el Premi ASPÀSIA en defensa de
l’equitat de gènere que organitza la xarxa DDiPAS d’ECAS i l’Observatori
del Tercer sector amb l’objectiu de reconèixer la trajectòria vital i
professional de persones que, amb les seves iniciatives i accions,
afavoreixen l’equitat de gènere i treballen en defensa de l’empoderament
de les dones.

4t aniversari del Banc del Temps de
Can Baró
El dia 12 de març, el Banc de Temps
de Can Baró estava d'enhorabona, ja
que celebra el ser quart aniversari.
L'organització va fer coincidir aquesta
data amb una la seva assemblea anual
de socis i sòcies

El Banc del Temps de Ciutat Meridiana té un nou logo. Aquest ha estat creat per
Aida Montilla, una estudiant en pràctiques qui s'ha ofert per tal de dotar a
l'entitat d'un element gràfic prou identificatiu. A més, s'ha obert un nou punt
informatiu a l'escola d'adults del barri, i s'ha renovat l'equip gestor que compte
amb el suport dels referents tècnics del pla comunitari
I... esperen l'arribada del dia 23 d'abril, Sant Jordi, data del seu primer
aniversari.

EL BdT DEL POBLENOU PREPARA UNA SORTIDA
A LES CLAVEGUERES DE BARCELONA

El proper 23 de maig al matí, a les 12:45 h, el Banc del Temps del Poblenou i
l'Associació Salut i Família organitzem una visita al sistema de clavegueres
de Barcelona.
En aquesta visita, us proposem baixar a la Barcelona subterrània per veure
l'interior de les clavegueres. Volem mostrar-vos l´estructura de la xarxa i
reflexionar sobre la gestió de l´aigua a la ciutat.
Si us voleu inscriure cal que ens envieu un correu per a reservar plaça a
bdtpoblenou@gmail.com

Diada de Sant Jordi al Banc del
Temps del Raval
L'Associació Salut i Família estarà present a la
Diada de Sant Jordi en un estànd compartit
amb el Banc del Temps del Raval, i Raval
Cultural a la famosa rambla del barri. Les
associacions i entitats estaran present tot el

dia.
A més, el dia 22 d'abril a les 19:30 al Bar
Marmelade (C/Riera Alta, 4-6) es presentarà el
vídeoclip del Banc del Temps del Raval

Taller per la posada en
marxa dels Bancs del
Temps (Primer nivell)
L'Associació Salut i Família va
organitzar un taller de formació
per la posada en marxa dels
Bancs del Temps els dies 13 i 14
de març a la seu de l'Associació
a càrrec de la coordinadora del
Bancs del Temps, Josefina Altés i la col·laboradora de l'entitat, Montserrat
González. Vàrem comptar amb l'assistència dels nous gestors dels Bancs del
Temps de Poblenou, la Verneda, Sant Martí, Gavà, Viladecans i dues persones
dels municipis d'Alozaina (Màlaga) que estan impulsant la posada en marxa del
Banc del Temps del seu municipi.

Visita

de

la

delegació

d'entitats

italianes del projecte Sh.ARE. (Sharing
Acceptance's Results and Experiences) al
Banc del Temps de Trinitat Vella, dintre
de la visita de tres dies que va fer a
l'Associació Salut i Família, per tal de
conèixer les experiències de mediació
intercultural.

El Banc del Temps de Gràcia ha
gestionat el mercat d'intercanvi de
llibres a Lluïsos de Gràcia, una activitat
que sense fer gaire soroll va creixent tant
pel que fa als participants com als llibres
intercanviats. En l’edició d’enguany, s’han
intercanviat

més

de

100

llibres.

L'intercanvi de llibres fou la primera
activitat d'enguany dins de la Verdinada.

El projecte CROSS fa referència a la
guia de governança dels bancs del
temps a les jornades de Sevilla, tal i
com es reprodueix al seu article de
Linkedin. El projecte CROSS també forma
part de l'equip d'experts de la redacció de
la guia a Sevilla.
Es continua amb l'elaboració de la guia sobre 'Governança i integració
comunitària dels Bancs del Temps', un dels objectius del programa de Ciutadania a
Parts Iguals'. Formen l'equip d'experts i expertes:
Anna Soler (Banc del Temps de Sant Cugat)
Fernando Fuster-Fabra (Banc del Temps de Sitges)
Pere Guiu (Banc del Temps de Sant Joan Despí)
Sònia Romero (Banc del Temps de Terrassa)
Luís Monzón – (Banc del Temps de la Barceloneta - Barcelona)
Hortensia García – (Banc del Temps d'El Masnou)
Fàtima Hassoun – (Banc del Temps de Trinitat Vella - Barcelona)
Eugènia Andreu (Associació Salut i Família)
Josefina Altés (Associació Salut i Família)
Joffre Villanueva (Associació Salut i Família)

Nova dinamització de la pàgina web
de la xarxa dels bancs del temps. El
site estarà actualitzat amb les novetats de
la xarxa, i amb nous enllaços a les
diferents webs dels bancs del temps, amb
accés fàcil als diferents materials que
genera la xarxa, amb la incorporació de
les darreres entrades a la pàgina de
facebook.

Presentació a Cerdanyola del Valles
de la nova Plataforma informàtica. El
Banc del Temps vallesà estrena la nova
plataforma informàtica que permet un
millor

funcionament

del

projecte.

La

presentació va a càrrec de Josep Maria
Llampallàs,

l'informàtic

de

l'Associació

Salut i Família. La presentació es farà a
l'Ateneu de Cerdanyola, coincidint amb la
trobada d'usuaries.

Èxit del primer taller del Banc del Temps de Viladecans
El Banc del Temps de Viladecans clou amb èxit
el seu primer taller,'Taller de relaxació i de
reducció de l'estres', organitzat amb la
col·laboració de l'Associació de Veïns
Monterratina- Manso rates. El taller anava a
càrrec de Ma. Jesus Solina i es va impartir al mateix Casal de Barri
Montserratina.

El 18 d'abril el Banc del Temps Pont del Dimoni
celebra la seva 4a Jornada, sota el nom "Altres
sistemes són possibles", i la 1a Trobada Estatal
de Bancs de Temps "Comparteix el teu temps
en qualsevol lloc". Aquests actes seran a CC
Santa Eugènia, al C/Santa Eugènia, 146 de
Girona.
Entre d'altres participants, des de Madrid
assistirà Julio Gisbert, de vivirsinempleo.org,
expert de referència a nivell estatal en
monedes socials i economíes alternatives i
actual president per l'Associació pel
desenvolupament del Banc del Temps; des de
Barcelona assistirà Josefina Altés, de
l'Associació Salut i Família, entitat pionera en
Bancs del Temps.

Més Informació

EL BANC DEL TEMPS DE GAVÀ (BATEGA) ha
disposat de l'exposició itinerant 'Ciutadania a
parts iguals' fins al 26 de març (i dins dels actes
de commemoració del mes de març, el mes de les
dones). S'ha pogut veure al vestíbul de la
Biblioteca Josep Soler Vidal.

DADES D'ITINERÀNCIA DE L'EXPOSICIÓ 'CIUTADANIA A PARTS IGUALS'

Un dels punts de celebració del 8 de març, el dia internacional de les dones, fou
a la plaça de les dones del 36, a la barriada de Gràcia. Allà es va teixir un tapís,
símbol de la xarxa d'ajut tradicional del les dones i la coordinadora dels bancs
del temps, Josefina Altés va participar recitant un conte dins el projecte Minerva
de dones creadores

BANC DEL TEMPS DE TERRASSA
Taller per la igualtat de drets, eines per combatre el racisme
L'Associació Salut i Família i SOSRacisme i l'Ajuntament
de Terrassa, en el marc del programa Ciudadanía A
partes Iguales van organitzar un taller de dos dies a la
Biblioteca del Districte IV de Terrassa. A la fotografia, la
directora de l'Associació Salut i Família, la Dra. Elvira
Méndez en la seva intervenció i la regidora Melgarés que
va inaugurar la jornada. Aquí teniu a la vostra disposició
els materials del taller.

'Usos del Temps: cap a la igualtat. L'experiència del Banc del Temps a
Terrassa'
Els i les assistents han pogut seguir la conferència
pronunciada per Sara Moreno, doctora en Sociologia i
professora de la Universitat Autònoma de Barcelona.
També s’ha presentat l’experiència del Banc del Temps a
Catalunya. La jornada s'inclou dins dels actes de
celebració del dia de la dona a Terrassa. La regidora de
Polítiques de Gènere i Usos del Temps, Almudena
Almagro, ha estat l’encarregada de donar la benvinguda a la Jornada, que tancava la regidora de
Participació Ciutadana i Equipaments Cívics, Lluïsa Melgares; algunes usuàries van explicar les
seves experiències. (Fotografia de TerrassaDigital)

INTERNACIONAL

La presidenta de la xarxa nacional dels Bancs del
temps a Itàlia, Maria Luisa Petrucci serà qui clourà les
jornades sobre els Bancs del Temps que es celebraran
el 31 de març, a Terni (Umbria, Italia). La jornada porta
el nom de 'Reciprocitat, bens comunitaris, nous temps
socials per afavorir la participació i la ciutadania
activa". Es tracta d'un seminari on s'exposaran
diverses experiències.

La xarxa del Bancs del Temps impulsada per
l'Associació Salut i Família participarà a la trobada
internacional que es farà el 20 de juny a Sao Joao de
Madeira (Portugal), una localitat a la vora de Porto.
Aquesta trobada està organitzada per Graal,
l'Associació coordinadora dels Bancs del temps
lusitans.

Més informació a la pàgina de facebook

Facebook

Twitter

Banc del Temps Escolar
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