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Jornada 'REFUGIATS: ELS NOUS
EUROPEUS?'
L'Associació Salut i Família i l'Associació
per a les Nacions Unides organitzen la
Jornada '¿Refugiats: els nous europeus?'
amb el suport de l'Obra Social La Caixa.
Es tracta d'una reflexió ciutadana
imprescindible davant els nous reptes de
la immigració i de la construcció d'una
nova societat multicultural. S'obrirà un
diàleg i es presentaran diverses
contribucions sobre els aspectes
humanitaris, econòmics i de gènere
involucrats en l'acollida i la integració
dels refugiats a Catalunya. Se celebrarà
en el Saló d'actes del Palau Macaya (Psg.
Sant Joan, 108). PROGRAMA I

INSCRIPCIONS

TAST DE TALLERS DELS BANC DEL TEMPS
A LA FESTA DE LA MERCÈ 2018
Els bancs del Temps participaran a la Festa Major

de Barcelona, la Mercè a través del programa
'Associa't a la festa', que aixopluga les activitats de les entitats.
En concret, es farà un tast de tres tallers del Banc del Temps. Vine a aprendre a
ballar salsa, a fer la teva pròpia bossa japonesa i a enquadernar la teva pròpia
llibreta. Us esperem el dia 24 de setembre de 12:30 a 14h a la Plaça Catalunya.

Jornada formativa Bancs del
Temps - Madrid
Aquesta formació està orientada a
identificar potencialitats d'inclusió i
desenvolupar elements de millora en
la gestió diària que afavoreixen la
participació i l'intercanvi entre
persones de diferents orígens
culturals i diverses edats, entre
d'altres. El treball de formació serà
reflexiu i participatiu per tal de
construir idees compartides. Serà a
càrrec de la Directora de l'Associació
Salut i Família, la Dra. Elvira Méndez i
la Sra. Josefina Altès.

PROGRAMA I INSCRIPCIONS

Participació a l'Àgora
Ciutadana
La Sra.Rocío Cuevas, com a
coordinadora de la Xarxa dels Bancs
del Temps participarà a la reunió de la
Xarxa per una Ciutadania Activa i
Compromesa (XCAC) i a les properes
comissions de treball. La propera serà
el 12 de novembre a l'espai cultural
del Born

PROPERS TALLERS DE TARDOR

Participació dels Bancs del Temps a la fira d'economia solidària (FESC)
La Xarxa dels Bancs del Temps participarà a la
Fira d'Economia Solidària els dies 27 i 28
d'octubre al recinte Fabra i Coats (C/ de Sant
Adrià, 20 Barcelona).
La VII edició d'aquest esdeveniment es centra
en les diferents sobirànies, la de la gestió dels
recursos, la sobirania econòmica i la
relacional.

Nou Banc del Temps a
Premià de Mar
L'Associació Salut i Família ha signat un
conveni amb l'Ajuntament de Premià de
Mar per la posada en marxa d'un nou
Banc del Temps L'Ajuntament de Premià
de Mar i l'Associació Salut i Família han
signat un conveni de col·laboració a partir
del qual aquesta entitat assessorarà
l'Ajuntament en el projecte de posada en
funcionament del Banc de Temps de la
vila. La signatura va anar a càrrec de la
Directora de l'Associació, Elvira Méndez
i per l'alcalde, Miquel Àngel Méndez

PROPERES SORTIDES DE TARDOR
Sortida a la Sagrada
Família
Pel

mes

de

setembre,

es

prepara una sortida al Temple
de

la

llum

de

la

Sagrada

Familia. Una visita guiada que
es farà al 29 de setembre a les
10h.
Places exhaurides
Sortida

gràcies

al

Programa

Apropa Cultura

SORTIDA AL MACBA
Els Bancs del Temps preparen una propera sortida al MACBA que serà el dia
20 d'octubre a les 10h. Una sortida possible gràcies al programa Apropa
Cultura

VISITA AL MUSEU FREDERIC MARÈS
La darrera visita programada de la propera temporada és al Museu Frederic Marès,
a veure la col·lecció d'escultures; serà el dissabte 24 de novembre a les 10h. També
gràcies al Programa Apropa Cultura

Reunió trimestral d'equips gestors dels Bancs del
Temps
El 3 d'octubre a les 17h s'organitza una trobada d'equip gestors dels Bancs del
Temps a la seu de l'Asociació Salut i Família. L'objectiu és una trobada de treball,
una posada en comú de la problemàtica de les secretaries dels Bancs del Temps.

VISITA AL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMILIA
L'Associació Salut i Família i la Xarxa dels Bancs del Temps van organitzar una
sortida a la Sagrada Familia. Van assistir-hi una vintena de persones i com sempre
va ser tot un èxit.
Foto de Pep Daudé

Grups de conversa del
Banc del Temps de
Terrasa
El Banc del Temps de Terrassa
organitza grups de conversa
d'anglès guiat per la Neye, persona
nadiua i sòcia 633 del Banc del Temps
de Terrassa.Les trobades es faran a
Barista Cafè, a tocar de la Plaça Primer
de Maig el 29 de setembre.

Exposició col·lectiva dels socis i sòcies del Banc del Temps de Sant Cugat

El Banc del Temps de Sant Cugat organitza la Tercera Exposició col·lectiva dels
socis i les sòcies del Banc del Temps.Proposen fer-la de pintura, ceràmica i tapís a
la Llotgeta del Museu de Sant Cugat del 17 al 23 de setembre.

El Banc del Temps de Rivas torna de vacances amb un nou

horari
Tornen el dijous 20 i porten novetats:
La Secretària manté els horaris de Dilluns de 11.30 a
13 hores i els dijous de 17.30 a 19 hores
La novetat és que obren dilluns i dijous alterns.

INTERNACIONAL
Celebració dels 20 anys dels Bancs
del Temps a Itàlia
Continuen els actes de celebració i
commemoració en motiu dels 20 anys,
s'han fet vàries reunions i taules
rodones amb d'altres Bancs del Temps
com anglesos. Hi ha hagut una Taula
de treball amb Espanya i EUA, Edgar
Kahn (fundador dels bancs del temps
EUA) Gràcia Pratella (Itàlia) rutes
castela (Portugal) Andreu (Espanya)
Simon Martin (fundador dels bancs del
temps anglès)

VÍDEO DE LA XARXA DEL BANC DEL TEMPS A ITÀLIA
L'Associazione Nazionale Banche Del Tempo ha editat un vídeo explicatiu i educatiu
dels Bancs del Temps, està publicat a l'encapçalament de la pàgina web.

Agermanament dels Bancs del
Temps d'Ali Terme i Niquelino al
2019
Els Bancs del Temps d'Ali Terme i de
Niquelino anuncien el seu
agermanament per al proper 2019
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