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Visita guiada al Monestir Santa Maria de Pedralbes

La Xarxa del Banc del Temps a través del programa Apropa Cultura organitza una

visita  guiada  al  Monestir  Santa

Maria de Pedralbes.  Un conjunt

de  monuments  d'estil  gòtic,

fundat  pel  rei  Jaume II  i  per  la

seva  esposa  Elisenda  de

Montcada en 1326.

La visita es farà el dissabte 5 de

maig  a  les  11h  del  matí.

Inscripcions:

rcuevas@saludyfamilia.es

Sortida gràcies al Programa Apropa Cultura

Sortida a la Sagrada

Familia 
Pel  mes  de  juliol,  es  prepara

una  sortida  al  Temple  de  la

llum de la Sagrada Familia. Una

visita guiada que es farà al 14

de juliol a les 10h. 

Places limitades 

Inscripcions:

rcuevas@saludyfamilia.es 



Sortida gràcies al Programa Apropa Cultura

Visita guiada al Bosc
Inundat
La  Xarxa  del  Banc  del  Temps

prepara una visita guiada al Bosc

Inundat  i  al  Planetari  del  Cosmo

Caixa. 

Serà el divendres 15 de juny a les

17h 

Places Limitades

Inscripcions: rcuevas@saludyfamilia.es 

Visita de la delegació d'estudiants de la Universitat de Heidelberg

La delegació d’estudiants de geografía económica de la Universitat de Heidelberg

encapçalada pels Professors Regina Lenz i Johannes Glückler. Estan de gira per

Espanya coneixent diferents experiencies d’economies alternatives i la relació i

impacte amb el territori. Varem parlar dels Bancs del Temps, d'historia, funcionament

i relació amb l’economia alternativa i impacte als barris.



Visita de la delegació italiana GEA 'IO MI ATTIVO' 

La delegació italiana de GEA CoopSociale -

ConsorzioComunitàSolidale, en el marc del

Programa Erasmus plus i el Projecte 'IO MI

ATTIVO' ha visitat  el Banc del Temps de Trinitat

Vella. Una visita que coincideix amb la fira de la

convivència del barri i participada activament pel

Banc del Temps de Trinitat Vella, en aquesta activitat es va desenvolupar un "Taller de pans

del món" 

GEA és una Cooperativa Social sense ànim de lucre fundada el 2004 a Pàdua, Regió del

Veneto. El seu objectiu principal és promoure i donar suport a processos d'integració i

ciutadania activa de persones, famílies i comunitats immigrants, en particular menors i

dones.

Participació al Congrès d'economia
col·laborativa i Banc del Temps 

La coordinadora de la Xarxa dels Bancs del Temps

de l'Associació Salut i Família participarà en el

Primer Congrès d'economia col·laborativa i Bancs

del Temps que tindrà lloc a Valencia l'11 de maig a

València.Organitzat conjuntament pel SJM València i

la Universitat Catòlica de València (UCV).

II Cicle de xerrades filosòfiques pràctiques,
Hannah Arendt. 'L'Home que no feia preguntes'

El  Banc  del  Temps  de  Cambrils  prepara  la

propera  xerrada  del  cicle  amb  Hannah  Arendt

amb el títol de "l'home que no feia preguntes"  a

càrrec de Jordi Branchat. Serà el proper 18 de

maig (divendres) a les 19:30h al Centre Cívic les

Basses.



Aquesta és una iniciativa que s'inscriu dins el cicle de 'xerrades de Filosofia del Banc

del Temps', que s'imparteixen un divendres al mes. Obertes a tothom.

Les xerrades són a càrrec de Jordi Branchart

Sant Jordi als Bancs del
Temps 

El Banc del Temps Dreta Eixample i

Fort Pienc, va tenir el seu estand a la

diada de Sant Jordi. Va ser amb

al passeig de Sant Joan i gestionat,

entre d'altres per Josefina Altés

Campà. 

PROPER TALLER DEL BANC DEL TEMPS A MÀLAGA 

La Xarxa del Bancs del Temps, en col·laboració amb els banc del Tenos de Màlaga

prepara un taler el dimecres dia 6 de juny al Centro Plaza Montaño en la C/Dos

Aceras, num 45

La temàtica del taller versarà sobre "Diversitat i Bones Pràctiques"

JORNADA 'MATERNITATS VULNERABLES' amb els

Bancs del Temps de Màlaga

Els Bancs del Temps de Màlaga col·laboren amb

la  segona  Jornada  del  projecte

'MATERNIDADES  VULNERABLES'  que  es

celebrarà  el  proper  5  de  juny  al  Museu  del

Patrimoni de Màlaga (MUPAM). 

Aquesta Jornada està orientada a l’intercanvi de

bones pràctiques a nivell  local i a la difusió del

model pro-elecció en l’atenció a la maternitat que

respon a un principi fundacional de l’Associació

Salut  i  Família.  Aquesta  iniciativa  es

desenvoluparà en diferents ciutats d’Espanya al

llarg d’aquest any 2018.

PROGRAMA I INSCRIPCIONS



INTERNACIONAL

Roda de noies - Un projecte GRAAL

El projecte GRAAL va organitzar un taller sobre

el  projecte  Roda  de  noies  amb  altres  noies

implicades en altres projectes de GRAAL i amb

les noies del Centre Comunitari de São Martinho.

En  aquest  taller  es  van  desenvolupar  diversos

temes:  la  violència  sexual,  els  estereotips  de

gènere, la diferència entre sexe i gènere, què és

el  feminisme  i  la  història  dels  moviments

feministes. Aquests temes s'han treballat a través

de  moltes  estratègies,  com  ara  el  debat,

l'educació  informal,  el  teatre,  la  dansa  (...)  per  promoure  la  sensibilització,  el

pensament crític i l'apoderament de tots els participants. 

PROJECTE SUBVENCIONAT PER:

Facebook Twitter Banc del Temps Escolar Pàgina web
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