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Jornada internacional 'Els Bancs del Temps i la innovació comunitària'
Video i materials de la jornada internacional organitzada per la xarxa dels Bancs del
Temps de l'Associació Saluti Família del dia 2 de desembre amb les intervencions de
la Directora General de l'Associació Salut i Família, la Dra. Elvira Méndez, la Sra.
Leonina Grossi. Presidenta de l'Associació Nacional de Bancs del Temps d'Itàlia. La
Sra. Eliana Madeira. Presidenta de l'Associació Nacional dels Bancs del Temps de
Portugal i la Sra. Josefina Altés. Vicepresidenta de l'Associació Iberoamericana de
Bancs del Temps. També compta amb les aportacions de les Iniciatives comunitàries
desenvolupades pel Banc del Temps de Sant Cugat de Vallès durant la pandèmia de
COVID-19, a càrrec del Sr. Xavier Suñer. Coordinador de el Banc del Temps de Sant
Cugat de Vallès.
ENLLAÇ ALS MATERIALS

Intervenció de la La Directora General de l'Associació Salut i Família. la Dra. Elvira
Méndez qui va participar a la trobada internacional organitzada pel Banco do Tempo
(Portugal) parlant sobre el paper del Banc de Temps en aquesta crisi pandèmica.
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BANC DEL TEMPS PONT DEL DIMONI
(GIRONA)

BANC DEL TEMPS DE FIGUERES (GIRONA)

Entrevista al gestors del Banc del Temps de Figueres, Pilar Torrent i en Jordi Carbó
a Ràdio Vilafant
Enllaç

BANC DEL TEMPS DE VIC (GIRONA)

BANC DEL TEMPS DE RIVAS (MADRID)

BANC DEL TEMPS ALCANTARILLA (MÚRCIA)

El passat 22 de desembre es va signar un conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament d'Alcantarilla representat per l'alcalde Joaquín Buendía, la directora de
serveis socials de l'Ajuntament, Soledad Lorente, i el director de l'Obra Social
Marista Alcantarilla, José Tenorio. L'objecte d'aquest conveni és el compromís de
col·laboració de l'Obra Social amb l'Ajuntament en "Històries de Barri", projecte dins
dels Pactes de Desenvolupament Local Participatiu liderat per la Regidoria de
Benestar Social, Família i Dona de l'Ajuntament d'Alcantarilla, finançat pel Fons
Social Europeu i la Conselleria de Dona, Igualtat, LGBTI, Famílies i Política Social.
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INTERNACIONAL

SEGON PODCAST DE CEA
L'entitat Community Exchange Alliance Presents (CEA), qui promou l'ús de diferents
tipus de monedes presenta el segon podcast el tema de l'economia organitzada per

Christine Gray. En aquest episodi, el tema del debat serà: "Hi ha un paper per als
governs en l'apoderament de la comunitat?" 1) Acceptar diners del govern
compromet inevitablement l’empoderament de la comunitat? 2) Com fan mal els
governs a l’empoderament de la comunitat? 3) Quan han funcionat bé les relacions
de col·laboració entre governs i comunitats?
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