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INSCRIPCIONS

Una de les assistències al taller de Governança dels Bancs del Temps és
la del Grup de Recerca persona-ambient de la Universidade da Corunya,
representat per les investigadores Isabel Lema i Adina Dumitru. També
visitaran l'Associació Salut i Família per tal de conèixer el model de
Treball en xarxa que realitza l'entitat i es reuniran amb Tona Calvo,
directora del programa de temps i qualitat de vida de l'Ajuntament de
Barcelona.

Aquest Grup de Recerca està coordinat pel professor Ricardo García
Mitra i forma part del projecte europeu TRANSIT - Transformative Social
Innovation que té com a objectiu l'elaboració d'una Teoria d'Innovació
Social transformadora que contribueixi a fomentar i donar suport al
desenvolupament d'iniciatives d'innovació social, com són els Bancs del
Temps, sobre els que analitzen diverses xarxes internacionals.

EXPOSICIÓ CIUTADANIA A PARTS IGUALS

Des del projecte Ciutadania A
Parts
Iguals,
del
que
l’Associació Salut i Família n’és
la promotora, s'ha dissenyat
una Exposició Itinerant sota el
títol “Ciutadania a parts iguals.
Temps i oportunitats per a la
reciprocitat i l’equitat”, que es
posa a la vostra disposició a
partir de l’1 de gener de 2015.
L'exposició té una estructura popup d'alta qualitat en alumini
anoditzat plata i està formada per 9 panells (73x73 cm) de tela
elàstica integrats en una peça única (223x223). És fàcilment
plegable i transportable i conté també un petit manual d’ús
per a la seva correcta utilització.
Aquí la teniu en format digital perquè la pugueu veure i us
demanem que en cas de voler-la albergar al vostre Banc del
Temps.
Més informació: vmartinez@saludyfamilia.es.

L'equip gestor del Banc del

Renovació de l'equip
directiu del
Banc del Temps de
Sant Martí

Temps del Gornal rebrà
formació sobre la gestió
informàtica de la secretaria

20 de gener

El Banc del Temps del Gornalde
L'Hospitalet rebrà un taller de
formació en gestió informàtica
dels Bancs del Temps.
Aquest Banc del Temps obrirà
les portes oficialment el mes de
gener de 2015.

El Banc del temps de Sant Martí
renova el seu equip gestor i es
constitueix com a Associació. La
seu es troba a l'edifici
emblemàtic de la Farinera i es
va inagurar al 2006. Està
impulsat per l'Associació La
Comunitat amb les Dones i les
Famílies i forma part de la xarxa
barcelonina dels Bancs del
Temps.

Presentació del Banc del Temps del Raval
Dimarts, dia 16 de desembre, el Banc del
Temps del Raval va presentar-se en el
Centre d'informació i Assessorament per
a Joves (CIAJ).
I a més, el dia 17, a l'Associació de veïns
del Raval.

Saps què és un Banc del Temps?
El Banc del Temps Dreta Eixample - Fort Pienc
conjuntament amb ACCEM organitza una
xerrada-taller amb el títol 'Saps què és un Banc
del Temps?' a càrrec de la Sra. Josefina
Altés, coordinadora dels Bancs del Temps, de
l'Associació Salut i Família.
Amb aquesta xerrada es clou el Projecte d'intervenció amb persones en procés

de canvi.

ACTIVITATS NADALENQUES
El Banc del
Temps de
Cerdanyola
del Vallès ha
organitzat la
sortida A la
fira de l'abet
d'Espinelves,
el diumenge,
14 de
desembre.

A Caldetes va tenir lloc la
primera trobada d'usuaris i
usuàries del Banc del
Temps per felicitar-se les
festes.

Lluïsos i el Banc del Temps de

El Banc del Temps de
Cambrils va organitzar el
passat 15 de desembre un
taller de centres nadalencs,
en el Centre Cívic les
Basses.

El Centre de Recursos Jove
(CRJ) MAS Fonollar de
Santa Coloma de Gramenet
va acollir el primer taller de
manualitats
nadalenques organitzat pel
Banc del Temps de Santa
Coloma.

El Banc del Temps de
Sant Cugat prepara el
nadal, per la seva

Gràcia participen a la campanya
'Renova les teves joguines'. Una
iniciativa que busca promoure la
sensibilització de la ciutadania
envers la sostenibilitat de l'entorn i el
respecte per al medi ambient tot
intercanviant jocs i joguines. Fins al
19 de desembre i de 17h a 19h a la
Plaça del nord 7-10

banda amb una
conferència el passat
10 de desembre 'Viure
el Nadal sense els
éssers estimats'. Una
xerrada a càrrec de
Miquel Montoliu, soci
del Banc del Temps.

Jornades Tècniques del Banc del Temps de Sevilla

La Sra. Josefina Altés participa en
representació de l'Associació Salut i
Família a les Jornades Tècniques del
Banc del Temps de Sevilla "'Ajuda
Mutua i xarxes comunitàries: Bancs
del Temps i d'altres iniciatives dins
de l'Economia col·laborativa i del
Projecte Europeu Cross"
Les jornades seran el 20 i 21 de
gener de 2015 al Centre Social Polivalent Hogar Virgen de los Reyes (Fray
Isidoro de Sevilla s/n), i comptaran amb la participació del Banc del Temps de
Màlaga.

INTERNACIONAL

Nina Di Nuzzo ha estat reelegida presidenta del Banc del Temps
d'Ali Terme (Sícilia), l'associació sense ànim de lucre promou el
comerç de serveis, el rendiment i el coneixement entre els
membres. En el consell es van celebrar eleccions per a la
renovació del Consell de Govern de l'Associació, fundada 13 juny

1997 per iniciativa de la seva presidenta Di Nuzzo i un grup de
ciutadans de Ali Terme.
La nostra més sincera felicitació.

Més informació a la pàgina de facebook
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Banc del Temps Escolar
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