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Taller de formació per a la igualtat de
drets: eines per combatre el racisme

 
En  el  marc  del  desenvolupament  del
programa  de  Ciutadania  A  parts  Iguals
s'organitza un taller per treballar la igualtat
de drets de la ciutadania amb l'objectiu de
combatre  el  racisme i  la xenofòbia.  En  el
transcurs  d'aquests  tallers  es  promou  la
participació  en  els  Bancs  del  Temps  i  fer
d'aquestes  agrupacions  de  ciutadans  i

ciutadanes veritables nuclis de promotors del diàleg intercultural  i
del a convivència en la diversitat. El taller es farà els dies 27 i 28 de
febrer a la Biblioteca del Districte 4 de Terrassa, al carrer de l'Infant
Martí, 183 de Terrassa

Programa
Inscripcions

ITINERÀNCIA DE L'EXPOSICIÓ CIUTADANIA A PARTS IGUALS



De passeig pel Raval de Barcelona

El famós gat de Botero, emblema de la Rambla del
Raval i  del barri  va ser el  lloc  de trobada per la
passejada  que  es  va  organitzar.  Una  passejada
guiada per  Jesús Floro  de Raval  Cultura,  qui  va
explicar la història local a través dels seus indrets.
En total, van assistir-hi una trentena de persones
participants del projecte de Famílies Hospitalàries, i
de Bancs del Temps de Gavà, Cerdanyola, Gràcia, Sagrada Família, Dreta Eixample
- Fort Pienc, Sarrià, Horta, etc. Tot un encert



El Banc del Temps de Bon Pastor va celebrar el carnestoltes amb una
comparsa ben singular, van triar disfressar-se de rellotges, símbol indestriable
del temps, la matèria prima de l'Associació

10 anys del Banc de
Temps de Sant Cugat

La primera de les celebracions
del desè aniversari del Banc
del Temps de Sant Cugat es va
fer a la Casa de la Cultura amb
la presència de l'aldaldessa.
L'esdeveniment va comptar
amb l'actuació musical de
membres de l'Escola Municipal
de Música Victòria dels Àngels.
També es va organitzar un
'amic invisible', un 'àpat
col·laboratiu'. L'acte central

Sortida de Carmanyola
     

El passat dissabte 7 de febrer el

Banc de Temps de Caldetes i el

Banc del Temps del Masnou van

fer  una trobada  amb dinar  “de

carmanyola”  al  que  van

assistir-hi  una  trentena  de

persones  de  Caldetes,  però

també  d´Arenys  de  Munt,  del

Masnou,  Sant  Pol  de  Mar,

Cerdanyola, i Barcelona.

Es  va  visitar  la  Fundació  Palau

i el parc de Can Muntanyà. Tots



de la celebració serà l'11
d'abril amb una trobada del
Bancs del Temps.

els  assistents  a  la  jornada

gaudiran  d´una  entrada  per  un

bany de 20 minuts al Balneari de

Caldes.

L'Associació Salut i Família participarà dels nous continguts a la web del
Pacte del Temps

 
El  programa  Temps  i  qualitat  de  vida,  al  qual  està
adherida l'Associació Salut i Família presenta novetats
a la seva web. Un dels nous apartats és el de BONES
PRÀCTIQUES  on  s'hi  inclouen  tant  les  actuacions
municipals vinculades al Pacte del Temps com les que
es desenvolupen des de les entitats i organitzacions
adherides.
Un altre canvi és l'apartat de NOVETATS vinculades a la conciliació de la vida
laboral, familiar i personal.  

Participació a les Jornades Tècniques dels Bancs del
Temps a Sevilla
La coordinadora de la xarxa dels Bancs del Temps
de l'Associació Salut i Família, Josefina Altés, va
participar en les jornades que es van celebrar a
Sevilla amb el títol "Ajuda Mutua i xarxes
comunitàries: Bancs del Temps i d'altres iniciatives
dins de l'Economia col·laborativa i del Projecte
Europeu Cross", del que forma part l'Ajuntament de
Sevilla

La Sra. Josefina Altés va intervenir en la taula
rodona sobre diferents experiències del Banc del
Temps a nivell nacional i europeu. A la fotografia,

amb Julio Gisbert, autor del llibre 'Vivir sin empleo' qui va fer la ponència inaugural.
També va intervenir l'alcalde de la ciutat.

Primera reunió de l'equip de treball de la 'Governança del Banc del Temps'

L'equip de treball que elaborarà la guia sobre el projecte
de 'Governança del Bancs del Temps', impulsat per
l'Associació Salut i Família, ja ha donat les seves primeres
pases per l'elaboració d'una guia de la 'Governança dels



Bancs del Temps', aquest treball en xarxa s'inclou dins el
projecte 'Ciudadania A parts Iguals'.

PROPERES ACTIVITATS

Sortida a l'Auditori 'Vaivé'

L'1 de març està programada una

visita a l'Auditori dintre del cicle

'Concert  en  família'  i  del

programa  'Apropa  Cultura'.  Una

proposta  musical  transgressora

que farà que el públic escolti la

gralla o el flabiol en un context

totalment  innovador,  en  una

fusió d’estils musicals que va del

rap  a  la  música  brasilera sense

oblidar  els  clàssics.  A  les  11h

xerrada  prèvia  al  concert

familiar en què es donaran eines

per aprofitar-lo al màxim.

Més informació:
jaltes@saludyfamilia

Cicle de cinema
'La força del talent'

Continuem amb el cicle de

Cinema D de Barcelona 'La Força

del talent', que es projecta al

Cinemes Boliche. La propera

pel·lícula serà  'Potiche, las

mujeres al poder' (François Ozon

2010) el 18 de març de 2015.

Basada en l'obra del mateix nom

de Pierre Barillet i Jean-Pierre

Grédy. Situada 1977, la pel·lícula

explica la història d'una dona

submisa que arriba a dirigir la

fàbrica de paraigües del seu

marit.

Taller per a la posada en marxa
de Bancs del Temps
 



Els  dies  13  i  14  de  març
s'impartirà  un  taller  per  a  la
posada  en  marxa  del  Banc
del  Temps.  Es farà a  la seu  de
l'Associació,  a  Via  Layetana,  40
de  Barcelona.  Incripcions:
saludyfamilia@saludyfamilia.es

El Banc del Temps del Gornal farà la
seva presentació el dimarts, 24 de
febrer a la seva seu, al carrer Joncs,
num 12. Es farà una xerrada a càrrec
de Josefina Altés, coordinadora de la
xarxa del Banc del Temps,
acompanyada de Francisco
Caparrós del Banc del Temps de Bon
Pastor i després hi haurà un
pica-pica.

Avui, 23 de febrer es lliurarà el premi Barcelona a
l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps. L'acte
tindrà lloc a les 18h al Saló de Cent de l'Ajuntament,
i comptarà amb la presència de Christian Felber,
professor de la Vienna Universiy of Economics and
Business, que farà una conferència sobre
"L'economia del bé comú: equilibrar temps personal,
laboral, familiar i de comunitat ".

INTERNACIONAL

La xarxa del Bancs del Temps impulsada per
l'Associació Salut i Família participarà a la trobada
internacional que es farà el 19 i 20 de juny a Sao Joao
de Madeira (Portugal), una localitat a la vora de Porto.
Aquesta trobada està organitzada per Graal,
l'Associació coordinadora del Banc lusitana.
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