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Tallers d'iniciativa per a la Reforma Horària, els dies 3 i 4 de
juliol i 23 i 24 de juliol

El domicili de l'Associació Salut i Família, al c/Via Laietana, 40 serà la seu dels
dos cursos que organitza la Iniciativa per a la Reforma Horària. Tots dos els
impartiran els impulsors de la iniciativa, Fabián Mohedano i Javi Peralta.
Els tallers estan dirigits a gestors del Banc del Temps, persones voluntàries,
coordinadors i coordinadores de voluntariat i dirigents d'associacions. Es tracta
d'una activitat dirigida, per una banda a conscienciar sobre la Reforma Horària
i la iniciativa que la promou (història, agents implicats, beneficis) i de l'altra,
sensibilitzar sobre la necessitat d'un canvi sistèmic en els horaris de la societat
i aportar eines i recursos concrets per a la millora de l'organització i la gestió
del temps.
Més informació: info@reformahoraria.cat
Programa i inscripcions:

SORTIDA RUTA COMENTADA DE LA MÚSICA AL RAVAL

El proper día 10 de juliol, la xarxa del Banc del Temps de l'Associació Salut i Família
organitza una sortida comentada amb la col·laboració de Foment Ciutat Vella i
Raval Cultural. Es visitaran els luthiers, les emissores de ràdio, les escoles de
música...
El punt de trobada és a la SALA BARTS (Av.Paral·lel, 62) el divendres 10 de juliol a
les 17h.
Inscripcions: jaltes@saludyfamilia.es.
Aquesta activitat s'inclou dintre del programa EntreIguales

Participació de la xarxa dels Bancs del Temps a la Trobada Internacional dels Bancs del
Temps. Ciutadania i Igualtat (San Joao da Madeir) organitzada per Graal
La xarxa dels Bancs del Temps de l'Associació Salut i Familia va estar present a les jornades internacionals dels
Bancs del Temps. Ciutadania i Igualtat a San Joao da Madeira i Santa Maria da Feira, a la vora de Porto.
Les jornades van durar dos dies de posada en comú de diferents temes. La coordinadora dels Bancs del Temps
de la xarxa de l'Associació Salut i Familia, Josefina Altés, va tractar el tema de "Los usos y la valoración del
tiempo. Una cuestión de género". La trobada va reunir uns 90 participants: persones vinculades a les
sucursals del Banc de temps en diverses parts del país, incloent Ponta Prima, i altres que volien participar en
aquesta trobada, que va aprofundir els temes de la igualtat i la Ciutadania. A més va assistir-hi Leonina Grossi
del Banc del Temps a Rimini, representant de la xarxa italiana i la Dra. Mª Ángeles Duran de la Universitat de
Madrid.

Més informació
Jornada de Governança i integració comunitària dels Bancs del Temps
La xarxa de bancs del temps de l'Associació Salut i Família,
fou qui va organitzar la Jornada sobre Governança i
integració comunitària dels Bancs del Temps, en el marc del
programa 'Ciutadania a parts iguals' i amb la presència de
representants del Banc del Temps de Gavà, de Sants, de
Gràcia i del secretariat d'entitats de Sants, de Lluïsos de
Gràcia i del BdT De Cambrils, entre d'altres.
També es va fer la presentació de les Guies contemplades al programa per part de Fundación
Atenea, SOS Racisme i l'Associació Salut i Família

Taller de rebosteria Banc del Temps
de la Barceloneta
Pas a pas, combinant i anant afegint
ingredients, el Banc del Temps de la
Barceloneta va organitzar un taller de
rebosteria de galetes amb Maria Cinta
Cortes Martinez,
Maria
Dolors
Verdaguer Navarroy Ana
Chaler
Lazaro.

El Banc del Temps de Sants, a la
mostra comercial
de l'Eix Sants Les Corts
El Banc del Temps de Sants va tenir el
seu lloc a la mostra de comerç que cada
any organitza l'eix comercial Sant Les
Corts al carrer Vallespir organitzada el dia
26 de juny.

Nou enviament dels Civis
Aquests dies s'ha fet l'enviament dels Civis a les
persones gestores dels Bancs del Temps de la
xarxa. Les persones han de triar la opció
voluntariament d’acceptar aquests CIVIS i
colocar-los al seu compte corrent, que hauran obert o que poden obrir. Es poden
bescanviar per regals, descomptes

Jornada dels Bancs del Temps a Sitges amb la
presència de la coordinadora del programa Mares
entre dues cultures de l'Associació Salud y Familia,
Griselda Paredes i la presentació del projecte
'Ciutadania A parts Iguals' a càrrec de Josefina Altés
amb l'exposició itinerant.
La jornada transcorregué a l'hotel Romàntic de
Sitges i es van trobar diversos Bancs del Temps,
Sant Boi del Llobregat Gavà, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Cugat, Terrassa i Cambrils. També
es va presentar la guia de Governança dels Bancs del Temps, en aquest cas va anar a càrrec de
Fernando Fuster-Fabra del Banc del Temps de Sitges i l'exposició 'Estones Compartides' del Banc
del Temps de Cambrils.

VÍDEO CLIP DEL BANC DEL TEMPS DE CALDETES
Reportatge sobre l'activitat que desenvolupa el Banc del Temps de Caldes

d'Estrac. El tema musical d'aquest vídeo és: "Piano Theme" i ha estat cedida pel
mateix autor: Jonathan Rich a través de Creative Commons. Aquest vídeo ha

estat realitzat exclusivament amb hores del Banc del Temps de Caldes d'Estrac
per Eider Sanjuan i Celina Cedro.

La presentació oficial a la que va assistir l'alcalde de Caldetes, Sr. Joaquim Arnó i
Porras. els actors/actrius, usuaris i usàries del Banc del Temps, va tenir lloc a la
Sala de Cultura de l'Ajuntament.
PROPERA ACTIVITAT:

Presentació del llibre 'Nepal cerca de las estrellas' de Lola MARINË, Divendres, 31
de juliol a les 19h a la Biblioteca

Taller de SOSRacisme a Cambrils
Els dies 11 i 12 de juny, SOSRacisme
amb el suport del Banc del Temps de
Cambrils organitzà el taller 'Formació
per a la igualtat de drets: eines per
combatre el racisme' dins el programa
'Ciutadania A parts iguals'. El Centre
Cultural va acollir l'exposició i
l'exposició
fotogràfica
'Estones
compartides del Banc del Temps de
Cambril"

Tercer aniversari del Banc del Temps de Terrassa
El 26 de juny el Banc del Temps de Terrassa va celebrar el seu tercer aniversari a la
Masia de Can Freixa, van haver-hi concerts, tasts i va comptar amb la presència del
regidor de Cultura, innovació i porjecció de la ciutat, el Sr. Amadeu Aguado. A més al
setembre s'obrirà un nou Banc del Temps en aquesta localitat dintre de l'escola Roc i
Alavern gestionat per l'AMPA.
Aquí teniu l'entrevista de Tv Terrassadigital

Taller Creu Roja Viladecans

Xerrada a l'Institut Salvador i
Pedro de Sant Joan Despí

El Banc del Temps de Viladecans va
oferir un taller pel voluntariat de

La coordinadora de la Xarxa dels

Creu Roja a càrrec de Claudia Maria

Bancs del Temps, Josefina Altés i

Franco i de la coordinadora de la

Pere Guiu, de l'equip gestor del

xarxa de Bancs del Temps de

Banc del Temps de Sant Joan

l'Associació Salut i Família.

Despí van explicar als alumnes de

Degut

4 d'ESO de l'institut Salvador i

a

l'èxit

d'aquesta

convocatòria, es prepara un altre,

Pedrol, el que és el Banc del

aquest pel dia 16 de juliol a les 18.

Temps per engrescar-los.

Web del BdT Viladecans

1r aniversari del Banc del
Temps de Santa Coloma de
Gramenet

El Banc del Temps del Gornal, a
la Fira de la Diversitat de
L'Hospitalet

El Banc del Temps del Gornal va tenir el
seu lloc a les festes de la Diversitat a

El Banc del Temps de Santa
Coloma de Gramenet celebrarà
el seu primer aniversari el 18 de

L'Hospitalet del Llobregat el diumenge 14

juliol de 10h a 13h a la Plaça de
la Vila. En aquestes celebracions
es podrà veure l'exposició 'Temps

fase de difusió del projecte i ja

i oportunitats per a la reciprocitat i
l'equitat'.

col·laboracions.

de juny al Parc de la Marquesa. A més,
aquest Banc del Temps segueix amb la
tenen

programada una reunió amb la Creu Roja
de

L'Hospitalet

per

establir

Reunió general del Banc del
Temps de Sant Martí
El dilluns 6 de juliol a les 19h a La
Farinera està convocada la reunió general
d'usuaris i usuàries del Banc del Temps
de Sant Martí amb totes les persones
apuntades o interessades. Serà una
trobada per fer propostes, suggeriments i
una bona oportunitat per conèixer-nos
personalment i cohesionar el grup.

Setè aniversari del Banc del Temps
de Valladares
Ja han passat més de 7 anys (finals de
2007),de la primera presentació del
Banc del Temps de Valladares. Prenen
el començament de l'estiu per celebrar
aquest aniversari amb un dinar.

INTERNACIONAL
Trobada de Bancs del Temps

20è aniversari del Banc del

d'Ali-Terme

Temps de Rimini

A primers d'octubre el BANC DEL
TEMPS DE RIMINI (Itàlia) celebrarà

Un any més s'ha fet la Trobada

el seu 20è. aniversari amb una
trobada de Bancs del Temps;
Aquest és el segon més antic
d'Itàlia després del de
Santarcangelo di Romanga, que va
celebrar les dues dècades de vida
el mes passat.

de Bancs del Temps d'Ali-Terme
(Sicília), presidida per Nina Di
Nuzzo, la presidenta del Banc del
Temps amfitrió; va ser una
trobada amb festa, treballs de
grup, conferències...

Més informació a la pàgina de facebook

Facebook

Twitter

Banc del Temps Escolar
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