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VÍDEOS DEL BANC DEL TEMPS
L’Associació Salut i Família ha produït dos vídeos de divulgació sobre els Bancs del
Temps amb l’objectiu de que puguin ser utilitzats per la xarxa dels Bancs del Temps.
EL TEMPS ENS IGUALA

En un primer vídeo d'animació es reflecteix de manera sintètica la filosofia i
l’intercanvi d’hores en els que es basen els Bancs del Temps.
Produït per l'Associació Salut i Família i Hai-Ku Media

Un segon vídeo, recull els testimonis personals que mostren la varietat d’intercanvis i
la diversitat d’usuaris i usuàries dels Bancs del Temps com espais inclusius i de
cohesió social.
Produït per l'Associació Salut i Família i Roger LaPuente

Taller de formació per a secretaries de
Bancs del Temps 2n nivell
- Intercanviant experiènciesEl dia 9 d'abril s'organitza un taller
adreçat a les secretaries dels
Bancs del Temps. És un taller de
segon nivell, basat en l'intercanvi
d'experiències i abordarà les
problemàtiques de la gestió diària i
la dinamització de les persones
usuàries. La direcció i coordinació
aniran a càrrec de la Dra. Elvira
Méndez i imparteix la formació la
coordinadora de la Xarxa dels Bancs del Temps, la Sra. Josefina Altés Campà.
INSCRIPCIONS
PROGRAMA

NOUS BANCS DEL TEMPS

El Banc del Temps d'Horta-Guinardó
(que ha fusionat el BdTHorta i el
BdT Can Baró) té la seu a l'Associació
Lluïsos d'Horta (que enguany celebren
150 anys), al carrer Feliu i Codina, 7 i
9. L'horari d'atenció al públic de la
Secretaria del Banc de Temps serà els
dijous de 17:30 a 19:30h.

Calella de la Costa obre el seu Banc
del Temps i s'incorpora a la Xarxa dels
Bancs del Temps de l'Associació Salut i
Família. A la fotografia, en l'acte de la
signatura amb l'alcaldessa la Sra.
Montserrat Candini i per part de
l'Associació Salut i Família, la seva
directora, la Sra. Elvira Méndez i la
coordinadora de la Xarxa de Bancs del
Temps, la Sra. Josefina Altés.
(fotografia de Ràdio Calella)

El municipi costener de Salou ha obert
un nou Banc del Temps després
d'haver passat per la formació a la
xarxa del Banc del Temps. Té la seu al
soterrani del Centre Cívic de la
localitat, al carrer Advocat Gallego,
núm 2. El día 26 de febrer es fa la
presentació amb la projecció del vídeo
Time as Money d'Edgar Cahn per
gentilesa de l'ADBdT.

'Trocasec' al Sortidor
de Poble Sec
El trocasec del Poble Sec
organitza
el
XXI
Mercat
d'intercanvi al Centre Cívic El
Sortidor, a la Plaça del Sortidor
del barri de Poble Sec el
diumenge 6 de març a les 10h
Hi haurà una calçotada popular
organitzada pels Castellers de
Poble Sec.
Es pot intercanviar de tot: llibres,
música,
plantes,
joguines,
menjar,
roba,
mobles,
pel·lícules,
electrodomèstics,
eines, útils d’escriptori, articles
de
decoració,
material
informàtic,…

XERRADA 'EL BANC DEL TEMPS' AL BARRI DE PORTA

Xerrada 'Què és el Banc del Temps?' a càrrec de
Josefina Altés Campà el dia 11 de març a les 19h a
l'Ateneu la Bòbila del barri de Porta a la plaça
Sòller núm 8 de Barcelona. Aquesta activitat està
organitzada pel grup promotor de l'obertura d'un
Banc del Temps al barri de Porta (districte de Nou
Barris).

Trobada d'usuaris i usuàries
del Banc del Temps de la
Barceloneta

Trobada d'usuaris i usuàries
Banc del Temps de
Cerdanyola del Vallès

El Banc del Temps de la Barceloneta
programa una trobada d'usuaris i
usuàries pel proper 1 de març al
Centre Cívic per tractar nous temes
i comptaran amb la presència de
l'Eudald Griera, treballador del pla
comunitari que introduirà el projecte
d'economia social i solidària promogut
per Proa a la Mar. També es farà la
presentació
dels
nous
vídeos
divulgatius del Banc del Temps
produïts per l'Associació Salut i Famíla

El Banc del Temps de Cerdanyola
del Vallès celebra una trobada
d'usuaris i usuàries el proper
dimecres dia 2 de març a les 19h a
l'Ateneu de la localitat al Carrer de
la Indústria, 38-40. També es
projectarà els video clips del Banc
del Temps que ha produït
l'Associacio Salut i Família per tal de
divulgar l'esperit i la tasca de la
Xarxa dels Bancs del Temps. La
presentació anirà a carrec de la
coordinadora de la Xarxa dels Bancs
del Temps, Josefina Altés.

Quart aniversari del Banc del Temps
de Terrassa
El Banc del Temps de Terrassa celebra el quart
aniversari amb un seguit d'actes que podeu
consultar a l' agenda de Terrassa. A més
s'organitza una trobada de socis/es el dia 11 de
març a les 20h al Centre Cívic President Macià i
un taller del Banc del Temps Escolar el dimarts, dia 15 de març de 9h a 14h a
l'alumnat de 4t d'ESO i aula d'acollida de l'IES Monperdut, a càrrec de Susana
Vaquero de l'Associació Salut i Família.

Festa de l'onzè aniversari del Banc del Temps de Sant Cugat
El Banc del Temps va celebrar el seu
XI aniversari amb una trobada de
socis i amics a la Casa de Cultura. La
festa va comptar amb diverses
actuacions, a càrrec d'alumnes de
l'Escola de Música Victòria dels
Àngels i de persones sòcies.

Més

informació

El Banc del Temps de Viladecans acull les exposicions 'Estones
Compartides' i 'Ciutadania A parts iguals'
El Banc del Temps de Viladecans, a la seva nova seu al
Casal de Barri Montserratina (Pl. Constitució, 4)
acull l'exposició 'Estones compartides' del Banc del Temps
de Cambrils; una mostra que representa diferents oficis,
sabers, habilitats i professions que s'ofereixen als altres
per compartir una estona i posar en valor el que cadascú
sap fer. I a més l'exposició itinerant 'Ciutadania A parts
Iguals'

Taller d'escriptura al BdT de Sant Joan Despí
El Banc del Temps de Sant Joan Despí
organitza un nou taller d'escriptura que
s'impartirà cada dilluns a les 19h a la seu
de l'àrea a la persona (Av. Barcelona, 41).
Podrà ser de qualsevol tema relacionat
amb l'escriptura: poesia, gènere negre,
ciència
ficció,
els
temes
seran
consensuats pels usuaris i usuàries.
A més, el grup de teatre d'aquest Banc
del Temps, 'Temps d'Actuar' té prevista
la propera estrena pel 8 de maig a
l'Auditori Miquel Martí i Pol i fan una
crida cercant col·laboradors per l'atrezzo (bancdeltemps@sjdespi.net)

SEGON ANIVERSARI DEL BANC DEL TEMPS DEL VENDRELL

El Banc del Temps del Vendrell celebra el segon
aniversari amb un grapat d'actes els dies 4 i 5 de
març, entre els quals es troba la xerrada de la
coordinadora de la Xarxa dels Bancs del Temps, la
Sra. Josefina Altés juntament amb la presidenta del
Banc del Temps del Bon Pastor, la Sra. Isabel
Rodríguez, sobre 'El paper de la dona en el Banc
del Temps'. Aquesta conferència serà el divendres
dia 4 de març a les 19h a la Sala d'actes de l'Hotel
d'Entitats (Carrer Camí Reial-Cinto, 13-17).

V Jornada del Banc del Temps
a Girona -Pont del DimoniEl Banc del Temps Pont del DImoni
(Girona) celebra la V jornada del Banc
del Temps al Centre Cívic Santa
Eugènia (Calle de Santa Eugenia,
146).
També es farà la presentació del
projecte del Banc del Temps Escolar,
creat per l'Associació Salu i Família
amb la finalitat d'ensenyar l'essència
dels Bancs del Temps als més joves a
través d'intercanvis que es fan a l'aula.
Més informació

EXPOSICIÓ DE MANTES
SOLIDÀRIES A BURGOS
El Banc del Temps de Burgos organitza
el dia 11 de Març, al Saló d'Actes de
Casa de Cultura a Gamonal, una
exposició de les mantes solidàries que
persones relacionades amb el Banc del
Temps, han anat teixint aquests últims
mesos. Al final de l'exposició es rifarà
una d'aquestes mantes i la resta es
donaran a la Casa d'acollida del
Municipi.

PARTICIPACIÓ A LES II JORNADES TÈCNIQUES A SEVILLA
La coordinadora de la Xarxa dels Bancs del
Temps, la Sra. Josefina Altés Campà va
assisitir a les II Jornades tècniques que va
organitzar el projecte Cross
(Citizen
Reinforcing Open Smart Synergies) a Sevilla.
La Sra. Altés Campà va presentar el projecte
del Banc del Temps Escolar i es va aprofitar
per estrenar un dels vídeos promocionals del
Banc del Temps. Es va presentar una nova
aplicació de mòbil per tal d'agilitzar i ampliar els serveis d'intercanvi dels Bancs del
Temps a Sevilla, segons va anunciar l'alcalde del consistori, Juan Espadas.
En aquest enllaç trobareu més informació sobre les jornades.

La itinierància per Andalusia de
l'exposició 'Ciutadania A parts Iguals'
continua a la Universitat San Pablo de
Olavides de Sevilla procedent de
l'Institut d'Ensenyament Secundari de
la capital hispalense Diego Velázquez
(fotografia).

INTERNACIONAL
Nou Banc del Temps a
Nebrodi (Itàlia)
Nebrodi (Messina - Sícilia) compta
amb un nou Banc del Temps
inaugurat el mes de febrer. La
celebració va ser

al Saló del

Consell de Mirto. Aquest Banc del
Temps s'insereix sota la, Xarxa Integrada Social "Nebrodi obert, la família de
Reconciliació i Treball" que ha servit per delinear les directrius i activitats incloses en
el Banc del Temps. (FOTO: 98zero.com)

Raymond Nebot,participant del projecte francès SEL (SELidare) va visitar
l'Associació Saluti Família i amb la coordinadora de la Xarxa dels Bancs del Temps,
la Sra. Josefina Altés Campà van xerrar sobre el projecte a Marsella o a Avinyó i
també sobre la moneda social ROUE, que juga amb les lletres de EURO i que fan
servir des del 2011, posteriorment va visitar el Banc del Temps de Cambrils.

Nou Banc del Temps a
Canelas (Portugal), nascut
d'una
associació
entre
el GRAAL (Associació del
Banc del Temps a Portugal) i
la UCR

Més informació a la pàgina de facebook

Facebook

Twitter

Banc del Temps Escolar
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