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Segon dia de rodatge del vídeoclip del Banc del Temps del Raval

El proper diumenge, 25 de gener a les 10,30 tindrà
lloc la segona jornada de rodatge del vídeo clip del
Banc del  Temps del  Raval.  El  punt  de trobada és
davant  el  gat  de  Botero.  La participació  és lliure  i
només cal portar unes ulleres de sol, tampoc no cal
estar inscrits en el Banc del Temps del Raval, però si
s'és  usuari/a  es  comptabilitzaran  com  a  hores  a
favor.
Més informació:  Sandra Calisto bdtraval@gmail.com

El Banc del Temps de Poble Nou va instal·lar un punt informatiu al Casal de
barri de Bac de Roda, seu de la seva secretaria. Aquest punt informatiu es va
desplegar en motiu del 5è aniversari del Casal. A la fotografia, la coordinadora
dels Bancs del Temps de l'Associació Salut i Família amb l'equip gestor. 



Es constitueix l'Associació
Banc del Temps de Sant Martí

L'Associació Banc del Temps de
Sant Martí tira endavant amb
la següent Junta directiva:
Mireia Martínez com a
presidenta, Inés Loren
(secretària), Maria Teresa
Pérez en el càrrec de tresorera
i Lluis Trulls com a vocal, que
formaran part de l'equip gestor
amb el suport de Ramon
Domenech i Núria Basart
 

Mercat d'intercanvi i puces de
Can Baró

      
Mercat  d'intercanvi  i  puces  el  proper

dissabte 7 de febrer a l'avinguda Mare de

Déu  de  Montserrat  34-40,  davant  la

Parròquia del Redemptor i Passatges, de

10 a 14h.  Organitza el Banc del Temps

de Can Baró de l'Associació de veïns de

Can Baró.

El  mercat es  celebrarà  tots els  primers

dissabtes de mes, excepte al mes d'abril,

que  serà  el  dissatbte  11,  per  coincidir

amb la Setmana Santa

La premsa parla dels Bancs del Temps

Francesc Caparrós: "El banc
del temps es más que el
trueque"

El periodista Luís Benavides va
publicar a El Periódico una
entrevista al secretari i fundador
del Banc del Temps de Bon
Pastor, Francesc Caparrós.
 

"Aprendí a vivir con menos"

I la revista 'Mía' del mes de
gener 2015 inclou un reportatge
signat per Eva Melús (fotos de
Jordi Ruiz) en el que es mostren
les experiències de vàries
usuàries, entre elles Aina
Barceló del Banc del Temps de



Sarrià

EXPOSICIÓ CIUTADANIA A PARTS IGUALS

El Banc del Temps de Gavà ha
demanat  l'exposició  itinerant 
“Ciutadania  a  parts  iguals.
Temps  i  oportunitats  per  a  la
reciprocitat  i  l’equitat”,  del
projecte  Ciutadania  A  Parts
Iguals,  del  que  l’Associació
Salut  i  Família  n’és  la
promotora. Es podrà veure del
2 al 26 de març a la Biblioteca
Josep  Soler  Vidal  de  Gavà,  al
carrer Jaume Balmes, s/n, en horari de matins, de dimarts a
dissabte de 10h a 14h i  les tardes de dilluns a divendres de
15:30h a 20:30h.

Dinar de Carmanyola i sortida a
la Fundació Palau de Caldes
d'Estrach

Jornada de Portes Obertes
del Banc del Temps de
Gavà

 

El 7 de febrer es fa la sortida  a Caldes
d'Estrach i dinar de Carmanyola al parc
Can  Munyanya  i  visita  a  la  Fundació
Palau. Organitzada pel Banc del Temps

      

El dissabte, 17 de gener el Banc del
temps de Gavà va fer una jornada de
portes obertes al Casal Municipal
d'Entitats de Sant Jordi. A aquesta
trobada hi van assistir Maria Franco de
l'equip gestor del Banc del temps de



El  Masnou  amb  el  suport  de
l'Associació Quatre Quarts, Associació
Salut i  Família, el Banc del Temps de
Caldes  d  'Estrach,  l'Ajuntament  de
Caldes  d'Estrach  i  l'Ajuntament  de  El
Masnou.  Inscripcions  a
bdtelmasnou@gmail.com

Viladecans i Fernando Fuster-Fabra,
de l'equip gestor del Banc del Temps
de Sitges. A les persones usuàries que
hi han assistit se'ls ha fet un resum de
l'activitat del darrer any, se'ls han
explicat les activitats programades pels
propers mesos i s'ha parlat també dels
Tallers que s'estan fent a les Escoles
del municipi.

Cafè-xerrada 'Com gestionar millor el teu
temps' al Vendrell

 
A càrrec de la Coordinadora dels Bancs del
Temps  de  l'Associació  Salut  i  Família,
Josefina Altès, la xerrada serà el dia 22 de
gener de 15:15 a 16:15 a l'Hotel  d'Entitats,
Camí Reial, 13-17, 1 pis. Pel matí s'organitza
un  taller  sobre  la  gestió  informàtica  del
Banc  del  Temps,  formació  necessària  per
posar en marxa la plataforma informàtica. La jornada l'organitza 'Temps
en xarxa', nom que rep el Banc del Temps del Vendrell

El Banc del Temps de Sant Cugat comença els actes de
celebració del desè aniversari

La festa d'aniversari del 31 de gener és l'activitat que obre els actes de celebració que es

faran, l'acte central serà l’11 d’abril per la trobada a Sant Cugat de tots els bancs del temps.

El dissabte dia 31 es proposa fer un Amic Invisible, s'ha de portar un petit obsequi

(casolà, comprat o el que vulgueu). Les persones que no en portin no rebran regal.Com a

les altres ocasions, comptarem amb l’actuació musical de membres de l’Escola Municipal

de Música Victòria dels Àngels. A més, la organització us convida a que es porti alguna

cosa de menjar (dolça o salada) per compartir. No cal que porteu beguda, ni plats ni gots,

 



Jornades Tècniques dels Bancs del Temps a Sevilla

La Sra. Josefina Altés participa en representació de
l'Associació  Salut i Família a les Jornades
Tècniques del Banc del Temps de Sevilla "Ajuda
Mutua i xarxes comunitàries: Bancs del Temps i
d'altres iniciatives dins de l'Economia col·laborativa i
del Projecte Europeu Cross". La Sra. Josefina Altés
comparteix taula amb Ruth Sarabia, Directora
general del Área de Drets Socials de l'Ajuntament de
Màlaga, amb Reyes Casares, Cap de la secció de la
zona Nervión. Les jornades seran el 20 i 21 de gener
de 2015 al Centre Social Polivalent Hogar Virgen de
los Reyes (Fray Isidoro de Sevilla s/n), i comptaran

amb la participació del Banc del Temps de Màlaga.
A més, en el context de les jornades, l'exposició 'A partes Iguales, Tiempo y
oportunidades para la reciprocidad y la equidad', estarà a Sevilla fins a finals de
mes.

Els Bancs del Temps de Navarra amplien la xarxa
Es treballa per a l'obertura d'un nou Banc del Temps a la Comunitat de Navarra. A
més del Banc del Temps del Valle de Egües, l'Associació Navarra de Famílies
nombroses obrirà el seu propi Banc del Temps com a suport a les famílies. 



INTERNACIONAL

A  Itàlia  es  presenta  el  projecte  "Ortolando  un  pò"  d'Inzago,
(Lombardia,  Italia).  Amb  aquesta  iniciativa  persegueixen
aconseguir un hort comunitari unint les sinèrgies veïnals.   
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