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LA VIOLÈNCIA ENVOLTA LA VIDA DE LES

DONES. La violència masclista actúa de forma

invisible en entorns socials on la coacció ENVOLTA

la vida diària de les dones de forma que el control,

les amenaces, les privacions de llibertat i les

agressions són percebudes com a la normalitat. A

Catalunya i Espanya, qualsevol forma de violència

masclista n'és un delicte que suposa la intervenció

policial i judicial i qualsevol ciutadan@ pot

denunciar-la. LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

ARRUÏNA LA VIDA DE LES DONES. JUNTES

PODEM ENCARAR-LA I SORTIR A TEMPS.

DIGNITAT, IGUALTAT I LLIBERTAT

són els drets fonamentals que

sostenen i donen valor a la vida

humana. Avui, l'aspiració de les dones

de l'Iran pels seus drets, sorprèn el

món. La seva claredat de pensament i

valentia en l'acció impulsen el canvi

social a favor d'una vida democràtica.

SORTIDA DE DESEMBRE A LA SAGRADA

FAMÍLIA
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La sortida de desembre dels Bancs del Temps

serà una visita guiada a la Sagrada Família. El

dissabte, 10 de desembre a les 16h.

Places Limitades. Els interessats i

interessades heu d'enviar un correu electrònic

a rmendoza@saludyfamilia.es indicant nom i

cognoms i Banc del Temps al qual pertanyeu.

Sortida en col·laboració amb el programa

Apropa Cultura

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 es 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

https://youtu.be/Gl-YAcz9srI
https://youtu.be/Gl-YAcz9srI
https://www.youtube.com/watch?v=9re4heewp0Q
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XX ANYS DELS BANCS DEL TEMPS A PORTUGAL

La trobada per celebrar aquesta efemèride estarà dedicada a l'aportació dels bancs

del temps a la construcció de la igualtat. Hi participarà com a ponent la directora de

l'Associació Salut i Família en nom de la Xarxa de Bancs del Temps a Catalunya i

Espanya.



Notícia dels Bancs del Temps a la publicació TotBarcelona sobre la trobada mundial

de la Time Use Week, posa el focus en el dret al temps i en la deficient distribució

actual. A l’estat espanyol, gairebé un 40% de les dones amb fills pateixen pèrdua de

temps, és a dir, menys de dues hores diàries de lleure, de manera que avançar cap

al dret al temps lliure com a dret inherent a tot ciutadà en termes de salut. Podeu

llegir-la aquí

BANC DEL TEMPS DE SANTS (BARCELONA)

https://www.totbarcelona.cat/societat/banc-del-temps-intercanvi-huma-com-moneda-corrent-arrela-barcelona-256975/
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BANC DEL TEMPS BON PASTOR (BARCELONA)



BANC DEL TEMPS SANT ANDREU
(BARCELONA)



TROCASEC (POBLE-SEC)



BANC DEL TEMPS SANT CUGAT
(BARCELONA)



BANC DEL TEMPS SANT JOAN DESPÍ
(BARCELONA)

BANC DEL TEMPS MOIANÈS (BARCELONA)



BANC DEL TEMPS SANT CELONI
(BARCELONA)



BANC DEL TEMPS PONT DEL DIMONI
(GIRONA)



BANC DEL TEMPS LLORET DE MAR (GIRONA)



BANC DEL TEMPS CAMBRILS (TARRAGONA)



BANC DEL TEMPS CHURRIANA (MÀLAGA)



BANC DEL TEMPS VALLE EGÜÉS (NAVARRA)



BANC DEL TEMPS PORTUGALETE (BISCAIA)



INTERNACIONAL

BANCA DEL TEMPO CATÀNIA (ITÀLIA)



BANCA DEL TEMPO ROMA PIGNETO (ITÀLIA)



BANCO DO TEMPO LINDA-A-VELHA
(PORTUGAL)
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