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FORMACIÓ PER A LES SECRETARIES
DEL BANC DEL TEMPS (II nivell)

L'Associació Salut i Família va oferir el Taller de formació per a secretaries de Bancs del
Temps (II nivell), 'Intercanviant Experiències' dissabte dia 9 a càrrec de la coordinadora de la
Xarxa dels Bancs del Temps, la Sra. Josefina Altés Campà.La trobada va ser tot un èxit amb
trenta-dos participants i una gran acollida per part de tots. Van assistir-hi dels Bancs del
Temps de Almeria, Terrassa, Viladecans, El Masnou, la Garrotxa, Salou, Blanes, Sitges,
Cerdanyola, i de Barcelna, la Verneda, Horta - Guinardó, Trinitat Vella, Dreta Eixample,
Gràcia, Sagrada Família, Porta i del Banc del Temps Escolar, i August Francesc Corrons
Giménez, professor de la Universitat Oberta de Barcelona.
A més, ahir va haver-hi hi haurà una segona formació, aquesta centrada en la plataforma i
la gestió de la web a càrrec de Josep M. Llampallas

El Banc del Temps de Sant Cugat guanya el

'Premi Ciutat de Sant Cugat 2015'

El Banc del Temps de Sant Cugat ha guanyat el
premi 'Ciutat de Sant Cugat 2015'. Aquest premi és el
reconeixement a l’esforç i a la feina de moltes
persones que han col·laborat i impulsat el Banc del
temps durant els10 anys de vida. L' entrega de
premis que es va dur a terme dilluns dia 14 de març,
al Teatre Auditori de Sant Cugat. El 15 d'abril a la
Casa de la Culura es farà una festa de celebració
amb totes les persones sòcies.
Enllaç al vídeo

VÍDEOS DEL BANC DEL TEMPS
El Banc del del Temps ha editat dos videos explicatius sobre el funcionament i la raó
d'ésser dels Bancs de Temps. Es tracta d'un vídeo animat i un altre figuratiu
(ambdòs amb les versions traduides).

Visita comentada al recinte del Caixa Fòrum de Barcelona
L'Associació Salut i Familia organitza una visita
comentada al recinte de Caixa Fòrum de
Barcelona el dia 6 de maig a les 17h.
L'edifici constitueix la fàbrica propietat de Casimir
Casaramona i Puigcercós, industrial cotoner,
especialitzat en la confecció de mantes i tovalloles,
que necessitava un nou edifici per substituir la
seva antiga fàbrica que havia cremat. Casaramona va encarregar el projecte a
Josep Puig i Cadafalch, un dels arquitectes més destacats del modernisme català,
que va projectar una fàbrica modèlica, una construcció horitzontal, constituïda per un
conjunt de naus d'una sola planta, que facilita el trasllat de mercaderies mitjançant
un sistema de carrers interns que alhora també servien de tallafocs, un sistema
similar va ser utilitzat en la construcció de l'Hospital de Sant Pau.
Places limitades, cal inscriure's a jaltes@saludyfamilia.es

Visita a la Casa de la Seda
El proper dijous dia 14 es farà
una visita a la Casa de la Seda a
les 11h (Sant Pere Més Alt). Les
visites guiades inclouen la
impressionant sala gremial, la
biblioteca amb més de tres mil
documents de gran valor històric,
el despatx presidencial i la sala
de
reunions.
Duren
aproximadament uns 50 minuts, es fan en grups de 35 persones i són accessibles al
públic amb discapacitat.

10è aniversari del Banc del Temps
de Sant Martí.
El Banc del Temps de Sant
Martí celebra una dècada de vida, per
celebrar-ho vàren anar a fer una visita
al Museu Romà de Badalona el dia 3
d'abril. Properament, disposarem del
calendari d'activitats que desenvolupen
amb motiu d'aquesta celebració.

El Banc del Temps de la Verneda torna
a activar-se i entra a formar part d'un
grup de suport emocional impulsat des
de la Taula de Salut amb el suport de
l'Associació de Veïns. Com sempre al
Carrer Santander, núm, 6 de Barcelona

El Banc del Temps de Trinitat Vella
organitza la representació del grupo de
teatre Rif Amazigh el 28 d'abril en el
Centre Cívic de Trinitat Vella. L'entrada
serà gratuïta. A més, el 30 d'abril actuaran
a la Mostra Nacional de Teatre Amateur
de Pineda de Mar. Organitzen: El Banc
del Temps de Trinitat Vella, l'Associació
Salut i Família, la Federació de Grups
Amateurs de Teatre de Catalunya amb el
suport del Banc del Temps del Masnou i
del Centre Cívic.

ACTIVITATS SANT JORDI 2016
Els Bancs del Temps del Raval, i el de Dreta
Eixample + Fort Pienc celebraran el
tradicional dia de Sant Jordi amb paradetes a
la Rambla del Raval i al Passeig de Sant
Joan el dissabte, 23 d'abril.
Als estands hi haurà informació sobre les
diferents activitats de la xarxa del Bancs del
Temps.

FESTA DELS TEMPS IMPULSADA

PEL BANC DEL TEMPS DE SANTS
El Banc del Temps de Sants és un dels impulsors de
la festa del Temps que serà el 4 de juny a que es
farà al Passeig de Lluís Companys. Una trobada per
tal de que els participants dels projectes puguin
compartir experiències. Més informació o participació
a festadeltemps@gmail.com

El Banc del Temps de Sagrada
Família organitza una
exposició de fotografia
El Banc del Temps de Sagrada família
posa en marxa una exposició de
fotografia dels seus usuaries/àries, per
tal de commemorar el Vè aniversari,
fomentar la creativitat i dinamitzar les
interrelacions entre els usuaris/àries
del BdT i donar a conèixer als veïns i
veïnes del barri el projecte Banc del
Temps.
Més informació

L'exposició 'Ciutadania a parts iguals', als Lluïsos de Gràcia

Contínua la itinerància de l'exposició 'Ciutadania a parts iguals' i la d''estones compartides'
(aquesta darrera del Banc del Temps de Cambrils) i ara es poden veure les dues a la seu de
Lluïsos de Gràcia i del Banc del Temps de Gràcia (Plaça de Nord, núm 7).

El Banc del Temps d'Horta-Guinardo organitza el segon taller de coaching per
valors a través del joc.
El 14 d'abril de 18 a 20h, aquest Banc del Temps
posa en marxa el segon taller de coaching, a Lluïsos
d'Horta al carrer Feliu i Codina 7-9 de Barcelona. El
taller ho impartirà Pilar Papiol, coach professional i
gestora del Banc del Temps.

Obre portes el Banc del Temps del Barri de Porta
(al Districte de Nou Barris). La seu de la secretaria
s'ha instal·lat a l'Ateneu la Bòbila del barri del
Porta del carrer estudiant, núm 1 (a la vora de la
Plaça Sòller) i serà gestionada des de l'Associació
de Veïns.

El Banc del Temps de Terassa va impartir un taller a
l'IES Montperdut explicant el funcionament del Banc
del Temps i el Banc del Temps Escolar amb la
col·laboració de Susanna Vaquero de l'Associació
Salut i Família.
El dia 15 d'abril aquest Banc del Temps celebra el IV
aniversari

El Banc del Temps de Gavà presenta el llibre
'Per què diem?...'

El Banc del Temps de Gavà presenta el llibre 'Per què diem...,
l'orígen de 100 dites populars' a càrrec del seu autor Albert Vidal i
presentat per la coordinadora de la xarxa dels Bancs del Temps,
Josefina Altés i Campà el dia 5 de maig a les 18:30 a la Biblioteca
Josep Soler Vidal.

NOVA IMATGE I NOUS PROJECTES DEL
BANC DEL TEMPS DE CERDANYOLA DEL
VALLÈS
El Banc del Temps de Cerdanyola del Vallès renova la

imatge a una més moderna i actual del Banc del
temps vallesà, i endega, amb el suport de l'Associació
Fotogràfica del municipi, un projecte d'exposició en el
que plasmin els moments i les realitats d'intercanvis
entre usuaris i usuàries. Aquesta mostra s'inaugurarà
al setembre.

Mercat d'intercanvi del Banc
del Temps del Masnou
El Banc del Temps del Masnou
organitza un Mercat d'Intercanvi
Primavera 2016 el dissabte 16 d'abril
de 10 a 14h i de 16 a 19; diumenge
de 17 d'abril de 10 a14h. Aquest
mercat serà a Els Vienesos Espai
Cívic C/Segarra, 12 de la mateixa
localitat del Masnou; aquest acte
comptarà amb la presència de la ONG
de Barcelona 'LLIBRE SOLIDARI'

V Jornada del Banc del Temps - Pont del Dimoni
El Banc del Temps- Pont del Dimoni va celebrar la V Jornada de trobada del Banc del
Temps el dia 12 de març a Santa Eugènia de Ter. Entre les activitats que es van
organitzar, Josefina Altés i Campà va fer una xerrada sobre el Banc del Temps Escolar,
juntament amb Lourdes Alocen, d'aquest grup de treball. Al matí es van oferir un tast de
Tallers de pintura, fotografia, manualitats, sabó natural, informàtica, drons, tecnologia, ball,
massatges, teràpies, ioga, francès, anglès, bijuteria amb material reciclable, etc A la tarda

es van realitzar tota mena de conferències, com Repair Cafè - Julio Gibert-, Vellesa
compartida...

Més informació

El Banc del Temps de Santa Coloma de
Gramenet porta el BdT a l'IES La Bastida
El Banc del Temps de Santa Coloma de Gramenet
van presentar aquesta realitat a l'Institut
d'Ensenyament Secundari La Bastida el dia 29 de
març, convidats pel punt de Voluntariat de la Zona, i
actualment de forma col·laborativa amb el seus
socis i sòcies prepara una nova pàgina web.

'Bescanviar Temps', article al diari
'ARA'
El diari 'ARA' va publicar un reportatge
sobre els Bancs del Temps redactat per
la periodista Gemma Freixes el dia 27
de març.
Article complert

El banc del Temps de Vilanova i la
Geltrú, al Canal Blau
L'emisora municipal de Vilanova i la
Geltrú, Canal Blau, va entrevistar als
responsables del Banc del Temps.
Aquí el programa

II TROBADA ESTATAL
DELS
BANCS
DEL
TEMPS
Unes 70 persones han participat
aquest cap de setmana RivasVaciamadrid en la segona edició
de la Trobada Estatal de Bancs del
Temps. Amb diverses activitats
sota el títol 'Participació i
compromís social', durant les
jornades de dissabte i diumenge, a
la Casa d'Associacions, s'han

intercanviat experiències entre
bancs del temps. Així mateix, i en
paral·lel a aquesta reunió, ha tingut lloc la desena Trobada de Bancs del Temps de
la Comunitat de Madrid

El Grup de Teatre del Banc del Temps
de Ciudad Jardín de Màlaga va
interpretar l'obra 'Doña Hormiga' dels
Hermanos Álvarez Quintero el dissabte
dia 9 d'abril.

Reunió de seguiment de projecte
BANC DEL TEMPS DEL MASNOU
davant del mar, amb la companya de
Maria Luisa Zambrano de visita a
Barcelona, del Banc del Temps de
Málaga.

INTERNACIONAL
El Banc del Temps italià 'Il Tempo che
vuoi' (Catània) organitza un concurs
fotogràfic amb el nom de Desperta un
somriure, que amb aquesta
convocatòria arriba a la seva tercera
edició.
El termini per participar s'exhaureix el
dia 15 de maig i es centra -com indica
el seu títol- en obres que despertin
sorpresa, humor, diversió, que
permetin un descans "dins les
preocupacions que generen el període
històric que estem vivint', segons
consta a les bases.
Els tres premiats rebran 300 euros
Més informació

Reunió de coordinació del Banc del Temps de
Lombardia
A Milà, trobada per parlar de la inicitiva 'el camí dels
Bancs del temps de Lombardia', van ser presents
representants de la ciutat de Milà i de les províncies
de Bèrgam, Cremona, Pravia, entre d'altres.

Més informació a la pàgina de facebook

Facebook

Twitter

Banc del Temps Escolar
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