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La Xarxa de Bancs del Temps no deixa de crèixer i comencem un mes d'abril carregat d'energia:
inauguracions, aniversaris, jornades de formació, celebracions de la Diada de Sant Jordi... No us ho
perdeu!

Nou banc del temps a Viladecans
Tot a punt per la posada em marxa del Banc del Temps de Viladecans. L’acte d’inauguració tindrà lloc
a l’Escola Montserratina de Viladecans el divendres 4 d’abril i comptarà amb la presència de l’alcalde
de Viladecans, Carlos Ruíz Novella, i de la Senyora Elvira Méndez Méndez, Directora General de
l’Associació Salut i Família, que signaran l’acord de col·laboració. A més, celebrarem l’entrada d’un
nou banc del temps a la Xarxa amb una taula d’experiències em què participaran els Bancs del Temps
de Sant Cugat, Sant Joan Despí i el barri de Sant Martí de Barcelona. Benvinguts!

Jornades sobre els Bancs del Temps al Masnou
El Museu Municipal de Nàutica del Masnou acollirà el
proper 3 de maig una jornada sobre els Bancs del
Temps organitzada pel Banc del Temps del Masnou.
Aquesta, comptarà amb la ponència "Evolució dels
bancs del temps comunitaris i nous models de bancs
del temps" de Josefina Altès, coordinadora de la Xarxa
de l'Associació Salut i Família
i d'una taula
d'experiències formada per diversos bancs del temps.
A més, estan previstes activitats destinades als
infants.
Es prega confirmació d'assistència a jaltes@saludyfamilia.es

Formació per a Gestors de Bancs del Temps
Formació de segon nivell
Dissabte 26 d'abril
L’Associació Salut i Família organitza el Taller de Formació
per a Gestors de les Secretaries de Bancs del Temps
(segon nivell).
Es tractaran les principals problemàtiques en la gestió diària
dels Bancs del Temps i es donaran eines i estratègies per a
la dinamització i organització del projecte. El taller servirà
també per fer una posada en comú entre els diferents Bancs
del Temps del territori i intercanviar experiències.
Podeu consultar informació sobre les inscripcions i el
programa aquí.

Jornada d'intercanvi d'experiències entre Bancs
del Temps i presentació de la plataforma de
gestió informàtica de les secretaries
Dissabte 10 de maig
Us proposem una nova jornada d'aprenentage, per tal de continuar
consolidant el treball en xarxa i la modernització de les secretaries dels
Bancs del Temps.
En aquest cas, la jornada ens servirà per intercanviar experiències entre
membres de la Xarxa i per presentar la Plataforma de gestió informàtica
per a Bancs del Temps que ha dissenyat l’Associació Salut i Família i
que podran fer servir, a partir d’ara, les secretaries que ho sol·licitin.
Trobareu més informació sobre el programa aquí.

Podeu formalitzar les vostres inscripcions a la jornada enviant un mail a: jaltes@saludyfamilia.es

PROPERES ACTIVITATS

5è aniversari del BdT de Sarrià
Casa Orlandai
Concert de Yoko Suzuki
3 d’abril a les 20:00 h
Més informació

Un Sant Jordi ben enèrgic
Actes per la Diada
23 d’abril de 14 a 20.00 h
L’Associació Salut i Família serà a la Rambla
del Raval amb la resta d’entitats del barri fent

Celebrarem el cinquè aniversari del Banc del
Temps de Sarrià amb un concert de la pianista

difusió dels nostres programes i projectes. A
més, la resta d’entitats de la Xarxa també estan

Yoko Suzuki. Nascuda a Tokio, ha ofert
importants concerts a Estats Units, Malàisia,

organitzant nombroses propostes per a aquest
dia ... Us en donem més detalls ben aviat!

Camerun i Japó. És guanyadora del segon
premi del Concurs Musical de França del
Ministère de la Culture et de la Communication
(2005).

Inauguració del Banc del Temps de
Ciutat Meridiana

SORTIDA A LA MATERNITAT D'ELNA
Museu memorial de l'exili

23 d’Abril

27 d'abril

Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, el Banc

L'Associació Salut i Família i el Banc del Temps

del Temps de Ciutat Meridiana obrirà les seves
portes per primera vegada en un acte a les

de Terrassa organitzen una sortida a per visitar
el Museu Memorial de l'Exili, la població

17:00 h a la Biblioteca Zona Nord de
Barcelona. Es prega confirmació d'assistència

francesa Colliure i la Maternitat d'Elna. Més
informació
i
inscripcions:

a jaltes@saludyfamilia.es

jaltes@saludyfamilia.es

NOTÍCIES BREUS DE LA XARXA

III Jornades del Banc del Temps
Segon aniversari del Banc del Temps de
Terrassa
El Banc del Temps de Terrassa va celebrar el
seu segon aniversari al Centre Cívic Maria
Aurèlia Capmany, el 7 de març. Que en vinguin
molts més!

Pont del dimoni
El 15 de març, vam gaudir d’una intensa
jornada d’activitats al Centre Cívic Santa
Eugènia de Girona. Vam poder participar
en més de 50 tallers i activitats obertes i
d'una

interessant

proposta

de

conferències sobre els bancs del temps,
que va comptar amb la participació de la
coordinadora de Bancs del Temps en
representació de l'Associació Salut i

Família

El Banc del Temps de Gràcia per la
sostenibilitat
En motiu de la nova edició de la Verdinada, un
projecte de Lluïsos de Gràcia que pretén
Primer aniversari del Banc del Temps

promoure la sostenibilitat, del 19 al 21 de març,
els usuaris del Banc del Temps de Gràcia van

del Vendrell
El 17 de març vam tornar a bufar les
espelmes, en aquest cas per celebrar el
primer aniversari del Banc del Temps del

gestionar el Mercat d’intercanvi de llibres usats i
en bon estat als

Lluïsos

de Gràcia de

Barcelona.

Vendrell. Es va organitzar una trobada
oberta a l'Hotel d'entitats del Vendrell.
Felicitats!

El Banc del Temps de Vilanova i la Geltrú a
Blau TV
El programa de televisió la Setmana PenedèsGarraf del Canal Blau TV, va fer una visita als
nostres companys del Banc del Temps de

Exposició fotogràfica a Cambrils

Vilanova i la Geltrú, per conèixer d’aprop la seva

El Banc del Temps de Cambrils està

tasca. Al reportatge podeu veure el taller de
cupcakes que estaven realitzant. Podeu veure el
reportatge, emès el passat 21 de març, a partir
del minut 8 aquí.

preparant

una

exposició

fotogràfica,

realitzada per un grup de joves voluntaris,
que oferirà exemples d’intercanvis que
s’hi realitzen. Us en informarem ben
aviat!

Totes les novetats de la xarxa de
Bancs del Temps al Facebook.
SEGUEIX-NOS!
Nou Banc del Temps a la Canonja
El

Banc

del

Temps

de

la

Canonja celebrarà l'acte inaugural el
dia 11 de abril a les 19:00h al Castell de
Masricart i comptarà amb la presència de

la coordinadora de la Xarxa de Bancs del
Temps de l'Associació Salut i Família
que oferirà la conferència "Els Bancs del
Temps passat, present i futur".
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