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Jornada Formació Bancs del Temps Málaga
L'Associació Salut i Família i la
Xarxa dels Bancs del Temps
organitzen la Jornada Formativa a
Màlaga. Aquesta formació està
orientada

a

identificar

potencialitats
d'inclusió
i
desenvolupar elements de millora
en la gestió diària que afavoreixen
la participació i l'intercanvi entre
persones

de

diferents

orígens

culturals i diverses edats, entre
d'altres. El treball de formació serà reflexiu i participatiu per tal de construir idees
compartides.
Jornada Gratuïta
Programa i inscripcions

Presentació Informe Projecte 'Temps
retrobat'a la Biblioteca Francesca
Bonnemaison
Presentació Informe Projecte Temps
Retrobat en el marc de la Cinquena
Setmana dels Horaris de la Iniciativa
per la Reforma Horària Serà a l'espai
La Cuina de la Biblioteca Francesca
Bonnemaison. Hi ha participat en
aquest estudi qualitatiu dones
vulnerables que viuen en condicions
adverses i retallen les seves
necessitats més bàsiques i dones
professionals que es mouen entre
temps i espais molt diversos i
contradictoris.

INSCRIPCIONS

Visita guiada al Bosc
Inundat
La Xarxa del Banc del Temps
prepara una visita guiada al Bosc
Inundat i al Planetari del Cosmo
Caixa.
Serà el divendres 15 de juny a les
17h
Places Limitades
Inscripcions: rcuevas@saludyfamilia.es

Sortida a la Sagrada
Familia
Pel mes de juliol, es prepara
una sortida al Temple de la
llum de la Sagrada Familia. Una
visita guiada que es farà al 14
de juliol a les 10h.
Places limitades

Inscripcions:
rcuevas@saludyfamilia.es
Sortida gràcies al Programa Apropa Cultura

JORNADA 'MATERNITATS VULNERABLES' amb els
Bancs del Temps de Màlaga

Els Bancs del Temps de Màlaga col·laboren amb
la
segona
Jornada
del
projecte
'MATERNIDADES

VULNERABLES'

que

es

celebrarà el proper 5 de juny al Museu del
Patrimoni de Màlaga (MUPAM).
Aquesta Jornada està orientada a l’intercanvi de
bones pràctiques a nivell local i a la difusió del
model pro-elecció en l’atenció a la maternitat que
respon a un principi fundacional de l’Associació
Salut i Família. Aquesta iniciativa es
desenvoluparà en diferents ciutats d’Espanya al
llarg d’aquest any 2018.
PROGRAMA I INSCRIPCIONS

La Xarxa dels Bancs del Temps, amb la Festa Major del Bon
Pastor
La

Directora

de

l’Associació

Salut i Família, la Dra. Elvira
Méndez va assistir el passat
dissabte, 12 de maig, al dinar
de germanor que va organitzar
el Banc del Temps del Bon
Pastor

amb

motiu

de

la

celebració de la Festa Major
d’aquest barri. Aquest any el
programa

de

les

Festes

es

perllonga fins a final de mes.
L’Associació Salut i Familia es reaferma així en el compromís de la Xarxa dels

Bancs del Temps amb els barris com a eina fonamental d’integració i cohesió
social

Visita de Andrea Maroñas a la
Xarxa dels Bancs del Temps
La Sra. Andrea Maroñas Bermúdez s'ha
reunit amb la coordinadora de la
Xarxa dels Bancs del Temps, la Sra.
Rocío Cuevas Jara a tall de Doctoranda
de la Universitata de Santiago de
Compostel·la per avançar en la seva
investigació que porta el títol de
'Banco del Tiempo y empoderamiento'

Sortida al Monestir de Pedralbes

La Xarxa del Banc del Temps a través del programa Apropa Cultura organitza una
visita guiada al Monestir Santa Maria de Pedralbes. Un conjunt de monuments
d'estil gòtic, fundat pel rei Jaume II i per la seva esposa Elisenda de Montcada en
1326. La visita va ser el dissabte 5 de maig.

Participació al Congrès d'economia
col·laborativa i Banc del Temps
La coordinadora de la Xarxa dels Bancs del Temps
de l'Associació Salut i Família participarà en el
Primer Congrès d'economia col·laborativa i Bancs
del Temps que tindrà lloc a Valencia l'11 de maig a
València.Organitzat conjuntament pel SJM València i
la Universitat Catòlica de València (UCV).Amb una
ponència sobre l'evolució dels Bancs del Temps i la
conciliació familiar a l'Economia Social.

II Cicle de xerrades filosòfiques pràctiques,
H. Alan Turing i John Searle. 'Poden pensar els
ordinadors?'
El Banc del Temps de Cambrils prepara la
propera xerrada del cicle H.Alan Turing i John
Searle amb el títol de "Poden pensar els
ordinadors?' a càrrec de Jordi Branchat. Serà el
proper 15 de juny(divendres) a les 19:30h al
Centre Cívic les Basses.
Aquesta és una iniciativa que s'inscriu dins el
cicle de 'xerrades de Filosofia del Banc del
Temps', que s'imparteixen un divendres al mes.
Obertes a tothom.
Les xerrades són a càrrec de Jordi Branchart

INTERNACIONAL
20 anys de la Banca di Tempo di Cassina
de'Pechi

El Banc del Temps de Cassina celebra els seus vint anys
amb diversos actes i esdeveniments, entre ells, una
serenata en homenateg a Enzo Jannacci, serà el proper
dissabte 19 de maig
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