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Butlletí núm. 112 Maig 2022

JORNADA BUSCANDO EL EQUILIBRIO
La Jornada BUSCANDO EL EQUILIBRIO
que, organitzada per l’Associació Salut i
Família i la Unión de Asociaciones
Familiares, es celebrarà al CaixaForum de
Madrid el proper 10 de Juny 2022 i
abordarà la igualtat i la conciliació en els
usos del temps des de les perspectives de
la corresponsabilitat en família, la
flexibilitat del treball remunerat i l’equitat
social. El Programa i l’enllaç d’inscripció hi
seran disponibles a
https://saludyfamilia.es/ca i
https://unaf.org/ d’ençà el 10 de Maig
2022.

TALLERS BANCS DEL TEMPS

Aquest Taller “Canvis post-Covid en els

Taller impartit pel Sr. Josep Maria

Usos del Temps” ofereix un

Llampallas. Responsable de la

coneixement de primera mà sobre el
resultat dels estudis més recents sobre

Plataforma Informàtica dels Bancs del
Temps. Adreçat a les secretaries i

els usos del temps així com una
oportunitat que els Bancs del Temps i
les organitzacions del tercer sector
reflexionin i debatin sobre les
tendències d'utilització del temps en la
vida diària. Taller a través de zoom, el
dimecres 11 de maig de 2022; de 15:30
a 20:30
PROGRAMA I INSCRIPCIONS

socis/es dels Bancs del Temps i a les
treballadores de l'Associació Salut i
Família. Es tractarà el tema de l'ús de
les xarxes socials adreçades als Bancs
del Temps
PROGRAMA I INSCRIPCIONS

SORTIDES BANCS DEL TEMPS

La Xarxa dels Bancs del Temps
organitza la sortida a l'Auditori de
Barcelona el dia 7 de maig a les 19h a
l'audició de La Missa Solemnis de
Ludwig van Beethoven, composta al
mateix temps que la Novena simfonia,
és una de les obres més fascinants de
l'autor i la cúspide de la seva maduresa
creativa. Places limitades. Per

La Xarxa dels Bancs del Temps
organitza una sortida l'11 de juny a les
19h al Teatre Lliure de Montjuïc a l'obra
de teatre Les 3 germanes (Txéhov,
1901) Places Limitades. Per inscriure's
cal enviar un correu amb el nom, el
Banc del Temps al qual pertanyeu i
número de

inscriure's cal enviar un correu amb el
nom, el Banc del Temps al qual

telèfon rmendoza@saludyfamilia.es

pertanyeu i número de
telèfon rmendoza@saludyfamilia.es

DIA INTERNACIONAL DELS BANCS DEL
TEMPS

La Xarxa dels Bancs del Temps de l'Associació Salut i Família va participar
activament de la celebració del dia internacional dels Bancs del Temps. La nostra
Directora, la Sra. Elvira Méndez, fundadora de la Xarxa Solidària dels Bancs del
Temps a l'Estat Espanyhol va fer l'obituari del Sr. Edgar Cahn, líder i fundador dels
Time Banks als Estats Units.

VÍDEO DELS BANCS DEL TEMPS
La Xarxa dels Bancs de Temps de l'Associació Salut i Família ha editat un vídeo on

es reconeix i visibilitza la tasca comunitària dels Bancs del Temps, especialment en
els moments més difícils de la pandèmia. Amb el suport de Banc del Temps de Sant
Cugat de Vallès i la Diputació de Barcelona
Vídeo amb subtítols en anglès
Vídeo editat per Roger Lapuente

BANC DEL TEMPS DE SANTS (BARCELONA)

BANC DEL TEMPS BON PASTOR
(BARCELONA)

L'Associació Salut i Família participarà de la Festa del vintè aniversari del Banc del
Temps del Bon Pastor amb la presència de la Directora General, la Dra. Elvira
Méndez i de la coordinadora del programa, la Sra. Reina Mendoza

BANC DEL TEMPS TROCASEC (BARCELONA)

BANC DEL TEMPS SAGRADA FAMILIA
(BARCELONA)
El "Renova la teva roba - Primavera", ja està aquí.
Tindrà lloc del Del 2 de maig al 11 de juny en diferents equipaments i entitats
de la ciutat de Barcelona.
EL Banc del Temps Sagrada Família participa conjuntament amb el Casal de
Barri Sagrada Família i l'Aula Ambiental Sagrada Família com sempre en
aquesta iniciativa.
L'Aula Ambiental farà la recollida de roba, Dimarts 10 i dijous 12 de maig de
16.30h a 19h. Dimecres 11 i divendres 13 de maig de 10.30h a 13.30h
No és punt d'intercanvi
El BDT Sagrada Família farà la recollida de roba, de dilluns 16 a dimecres 18
de maig de 10.30 a 13.30h i de 16.30 a 20.00h
I es farà l'intercanvi Dijous 19 de maig de 10.30 a 13.30h i de 16.30 a 20.00h i
Divendres 20 de miag de 10.30 a 14.00h i de 16.30 a 18.00h
Ademés, es farà dos tallers.
Casal de Barri Espai 210
Activitat Familiar "Creem ninots amb texans". Diumenge 22 de maig a les 11.30
h. A càrrec de Back to Eco. Cal inscripció prèvia a informacio@espai210.org o al
930 153 733.
Taller de creació de "Compreses de Tela". Dijous 26 a les 18.30 h. Cal
inscripció prèvia a informacio@espai210.org o al 930 153 733. Coorganitzat amb
l'Aula Ambiental de Sagrada Família.

BANC DEL TEMPS DE PIERA (BARCELONA)

El Banc del Temps de Piera va explicar la seva tasca de la ma d'Anna a la Ràdio
municipal
Intercanvis de serveis i activitats com neteges d'espais naturals del nostre entorn, i
que ens fan millors persones.

BANC DEL TEMPS DE BADALONA
(BARCELONA)

BANC DEL TEMPS PREMIÀ DE MAR
(BARCELONA)

BANC DEL TEMPS DE SANT CELONI
(BARCELONA)

Podeu trobar la secretaria del Banc de Temps de Sant Celoni els dimarts a la Clau,
carrer Alguersuari 16.

TEMPS X TEMPS (MANLLEU - BARCELONA))

Taller de mitja i ganxet a l'Esplai Santa Maria de Palautordera

BANC DEL TEMPS DE VIC (BARCELONA)

BANC DEL TEMPS DE BREDA (GIRONA)

BANC DEL TEMPS PONT DEL DIMONI
(GIRONA)

BANC DEL TEMPS LLORET DE MAR (GIRONA)

BANC DEL TEMPS PALAU (GIRONA)

BANC DEL TEMPS DE VALLADOLID

BANC DEL TEMPS DE MÁLAGA

BANC DEL TEMPS DE RIVAS (MADRID)

BANC DEL TEMPS ALMERIA

INTERNACIONAL
ASSOCIACIÓ IBEROAMERICANA DE BANCS
DEL TEMPS
PRESENTACIÓ DEL 2n INFORME DE SITUACIÓ DELS BANCS DE TEMPS EN
EL MÓN - 2022, EN ESPANYOL I PORTUGUES

Amb aquest segon informe, l'Associació
iberoamericana de bancs de temps confirma
el seu compromís, expressat l'any passat a la
commemoració del dia internacional dels
bancs de temps, que aquest document es
converteixi en un informe anual que visibilitzi
l'activitat dels bancs de temps temps a nivell
mundial, i que promogui de nou ponts entre diferents països, com així ha passat
amb les diferents activitats que des de la nostra associació hem organitzat amb
bancs de temps de diferents països de tot el món.
Enllaç a l'informe

BANCO DE TEMPO GRAAL (PORTUGAL)

La plataforma dels Bancs del Temps a Portugal, Graal ha signat la crida a la pau a
Europa, impulsat per Plataforma Portuguesa per als 'Direitos das Mulheres' i fa una
crida per a la subscripció individual de totes les persones.

BANCO DE TEMPO LISBOA (PORTUGAL)

BANCA DEL TEMPO DE VALMADRERA (ITÀLIA)

BANCA DEL TEMPO DE CATANIA (ITÀLIA)

laboratorio de terapia de arte realizado por Silvia Vazzana

BANCA DEL TEMPO DE GALLARTE (ITÀLIA)

FUNDACIÓ ESQUEL (EQUADOR)

Les comunitats d' Esmeralda i San Lorenzo que treballen en iniciatives productives
d'elaboració de melmelades, gelats, polpes de fruita, alineos, chimichurri, salses, i
productes elaborats en base a coco; aquest mes d'abril van participar en
capacitacions d'agronegocis, adquirint coneixement a:
Tècniques d'elaboració de producte i components.
El projecte Ser Inclusió és implementat per HIAS, Fundació Esquel i MEGA Dones
EC i finançat per FIEDS - Fons Ítal Equatorià per al Desenvolupament Sostenible.

PROJECTE SUBVENCIONAT PER:

Més informació a la pàgina de facebook
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