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Participació a la Fira
d'economia solidària de
Catalunya
La Xarxa dels Bancs del Temps va
participar a la propera Fira d'Economia
Solidària de Catalunya (FESC),
organitzada per la Xarxa d'Economia
Solidària. Els passat 20, 21 i 22
d'Octubre. Al recinte de la Fabra i
Coats. Aquest any sota el lema, 'Ni
teu, ni meu. Nostre! Fem comunitat

VISITA AL MUSEU MEMORIAL DE L'EXILI
I LA MATERNITAT D'ELNA
La xarxa del Banc del Temps de l'Associació Salut i
Família col·labora en l'organització de la visita al Museu
Memorial de l'Exili i la Maternitat d'Elna, que impulsa el
Banc del Temps de Terrassa. El 28 d'octubre
Preu: 20 € (Inclou autocar, entrada i visites guiades al
Museu i a la Maternitat)
Incripcions: rcuevas@saludyfamilia.es

Jornades Banc del Temps Escolar - BTEscolar
El programa del Banc del Temps Escolar
organitza unes jornades educatives i han

posat en marxa un sistema de Crowdfunding per tal de finançar-les. Aquest
programa ha estat seleccionat per FemEducació de la Fundació Jaume Bofill
(http://www.femeducacio.org/)
La finalitat de les Jornades de formació és donar a conèixer el programa BTEscolar
a altres docents i formar-los per tal que el puguin implementar-lo amb els seus
alumnes.
Més informació

TALLERS DELS BANCS DEL TEMPS 'TARDOR 2017'

'Gestió de millores de la
Plataforma Informàtica dels
Bancs del Temps'
Taller presentació i gestió de les noves
millores a la Plataforma Informàtica dels
Bancs del Temps, que serà el dijous 26
d'octubre de 2017 de 17h a 20h a càrrec
del Sr. Josep Maria Llampallas
Aquestes millores són la resposta a les
demandes i els suggeriments realitzats
pels propis Bancs del Temps i, per tant,
es basen en les necessitats reals dels
equips gestors i dels socis/es del Banc
del Temps.
Taller gratuït. Inscripció gratuïta amb
correu a rcuevas@saludyfamilia.es

PROGRAMA

'Gestió de la comunicació i la
diversitat als Bancs del
Temps'
Taller Gestió de la Comunicació i la
Diversitat als Bancs del Temps el 4 de
novembre de 10h a 14h a càrrec del Sr.
Rodrigo Prieto Drouillas de l'Institut
Diversitas.
Aquesta formació està orientada a
identificar potencialitats d'inclusió de les
persones de tots els orígens als Bancs del
Temps
Taller gratuït. Inscripcions a
rcuevas@saludyfamilia.es

PROGRAMA

'Cohesió dels equips gestors i
fidelització dels socis/es dels
Bancs del Temps'
Aquesta formació respon a la necessitat
de reforçar i innovar el funcionament
diari dels equips gestors dels Bancs del
Temps per tal de millorar la seva pròpia
cohesió interna i, així, fomentar la
participació i el compromís dels socis/es
dels Bancs del Temps. El treball de
formació serà reflexiu i participatiu a fi
de construir coneixement i recursos
compartits.
Imparteix el taller: Josefina Altés i
Campà
Taller gratuït, places limitades
inscripció obligatòria a
rcuevas@saludyfamilia.es

PROGRAMA

SORTIDA A L'EXPOSICIÓ 'Picasso, Retrats'
La Xarxa dels Bancs del Temps de

l'Associació Salut i Família organitza
una sortida a l'exposició 'Picasso,
Retrats' L'exposició posa de manifest
la importància del retrat en el treball
de Picasso amb la mostra de 81 obres
que reflecteixen l'ampli ventall d'estils
que va conrear amb totes les
tècniques i en totes les fases de la
seva extensa carrera. 24 olis, 33
dibuixos, 6 escultures, 8 fotografies i 7
gravats, provinents de col·leccions
públiques i privades de tot el món,
componen aquesta exposició. Sortida
possible gràcies a Apropa Cultura
Serà el diumenge, 17 de desembre a
les 13h

Inauguració de l'exposició fotogràfica 'Estones
compartides'
El Banc del Temps de Porta acollirà l'exposició fotogràfica
'Estones compartides' realitzada pel Banc del Temps de
Cambrils. Es podrà veure a partir del divendres 27
d'octubre a les 19h l'Ateneu de la Bòbila al C/Estudiants,
num 1.
Aquesta mostra presenta les diferents activitats que es
comparteixen als Bancs del Temps

VISITA A LA MASIA D'EN CABANYES
El Banc del Temps de Vilanova i la Geltrú organitza una vista guiada a la Masia d'en
Vabanyes el proper 4 de novembre a les 9h.
La Masia d'en Cabanyes és una casa-museu situada al municipi de Vilanova i la
Geltrú (Garraf). La masia d'en Cabanyes està dotada d'equipaments socio-culturals
ii actualment acull també el Centre d'Interpretació del Romanticisme de Manuel de
Cabanyes, que difon el llegat dels Cabanyes, alhora que promou el coneixement del
moviment Romàntic.
Inscripcions i informació: bancdeltemps@vilanova.cat

5è aniversari del Banc del
Temps de Terrassa
El Banc del temps de Terrassa prepara
un sopar de germanor en motiu del seu
cinquè aniversari. Serà el 20 d'octubre
en un lloc per confirmar

La xarxa del Bancs del Temps, a la Jornada "Buenas Prácticas
Europeas en Amigabilidad” de Bilbao

La Xarxa del Banc del Temps de l'Associació Salut i Família, representada per la
seva coordinadora, la Sra. Rocío Cuevas Jara participarà a la Jornada la Jornada
"Buenas Prácticas Europeas en Amigabilidad”, com a ponent a la Taula 'Teixint
Xarxes', el dia 15 de novembre al Museu Guggenheim de Bilbao.
Aquesta Jornada s'inscriu en el marc del projecte "Euskadi Lagunkoia" que té com a
objectiu general promoure la participació ciutadana i del sector públic, privat i social
per desenvolupar un moviment de amigabilitat en el foment d'entorns de vida
facilitadors per a les persones que envelleixen.

15 anys del Banc del Temps a
Portugal
La Xarxa dels Bancs del Temps de
l'Associació Salut i Família assistirà a
la celebració dels quinze anys del
Banco de Tempo a Portugal ambuna
intervenció a càrrec de la coordinadora,
Rocío Cuevas dins el panell Banc del
Temps
a
Europa:
balanç
i
desafiaments. Serà a Lisboa dels dies
30 d'octubre a l'1 de novembre.
Organitza la Coordenação da Rede
Nacional do Banco de Tempo Graal

Exposició fotogràfica commemorativa dels 15 anys dels Bancs del Temps de
Portugal
El Banc del Temps da Feira organitza una exposició fotogràfica commemorativa dels
quinze anys dels Bancs del Temps a Portugal 'Quinze anys, quinze històries'
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