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Asso ciació Salut i Fam ília

But lle t í nº 45 ago st 2014

Aquest mes...
...Anem a la Festa Major de Gràcia amb les Famílies Hospitalàries i les
persones usuàries de Bancs del Temps, portem el Banc del Temps Escolar
a la mostra d'entitats del Palau Güell el 8 de setembre i ens preparem per a
totes les activitats que ja us anirem presentant de cara al setembre i a
l'octubre... encara queda molt 2014 i esperem que el gaudiu amb nosaltres!

Celebrem les festes de Gràcia!
Dive ndre s 15 d'ago st

Aquest agost tornem a
celebrar la Festa Major de
Gràcia amb un punt
d’inf ormació sobre els
Bancs del Temps , perquè
tothom pugui conèixer

millor
com
f unciona
aquesta Xarxa coordinada
per l’Associació Salut i
Família.
Hi serem del 15 al 21
d’agost i ens podreu
trobar, com cada any, a la Plaça de la Revolució.
Us hi esperem!

Ja tenim Banc del Temps a Santa Coloma de
Gramenet
Dimarts 15 de juliol
A
poc
més
d'una
setmana desde la seva
posada en marxa, els
companys i companyes
del Banc del Temps de
Santa
Coloma
de
Gramenet ja compten
amb
6
persones
participants del seu intercanvi de temps i algunes més
interessades en apuntar-s'hi!
Aquí us deixem una imatge del dia de la seva presentació
of icial, el 15 de juliol al Museu Torre Balldovina de Santa
Coloma de Gramenet.
Ah, i us tornem a deixar un enllaç al seu tríptic inf ormatiu!

Presentem a Sitges la Plataforma Informàtica per a

Presentem a Sitges la Plataforma Informàtica per a
Bancs del Temps
Divendres 1 d'agost
Divendres
1
d'agost
presentem la plataf orma de
gestió inf ormàtica per a
Bancs del Temps a l'equip
gestor del BdT de Sitges.
Aquesta eina, of erida per
l'Associació Salut i Família,
està dedicada a f acilitar el
registre i control de les activitats, participants i altres
gestions vinculades amb els Bancs del Temps.
Des de la Xarxa treballem per la posada en marxa d'un portal
web dedicat exclusivament als Bancs del Temps on podreu
accedir a tota la inf ormació relacionada amb els BdT que
integren la xarxa. Us anirem inf ormant!

PROPERES ACTIVITATS

Presentem el Banc del T emps Escolar a la mostra d'entitats del Palau
Güell
8 de se t e m bre

Coneixements, habilitats i competències a canvi de temps.
Això és el que of ereix el Banc del Temps Escolar, el projecte
de l'Associació Salut i Família que porta la dinàmica dels
Bancs del Temps a l'àmbit escolar. El presentarem a la
mostra d'entitats que tindrà lloc al Palau Güell el proper 8 de
setembre.

Famílies Hospitalàries i
Bancs del T emps junts a
Gràcia
15 d'ago st

Aquest any f em doble
sessió a la Festa Major
de Gràcia!
Divendres 15 d'agost
reunirem participants
del programa Famílies
Hospitalàries i usuaris
de Bancs del Temps en
una visita guiada pels
carrers guarnits del
barri barcelonès.
En acabar, gaudirem de
bona música i ambient amb el concert "Dona Cançó", amb
l'Alícia Martel i les dones de Dona Cançó a la Plaça de les
Dones del 36.
Data: Divendres 15 d'agost
Hora: 20.00
Punt de trobada: Estació de metro línia 3 Lesseps.
Inscripcions: jaltes@saludyf amilia.es

NOTÍCIES BREUS DE LA XARXA

Nova incorporació a la xarxa barcelonina de Bancs del T emps

El Banc del Temps "Caixa de Valors", creat per personal
treballador dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC), s'ha incorporat a la xarxa barcelonina de Bancs del
Temps. Part de l'equip gestor ja va participar de la f ormació
que es va realitzar el 10 i 11 de juliol a la seu de l'Associació
Salut i Família.
Us donem la benvinguda!
Sessió formativa del BdT de Vilanova

22 de juliol
El passat dimarts 22 de juliol vam
realitzar una sessió f ormativa per a
l'equip gestor del BdT de Vilanova i
la Geltrú al Centre Cívic de la Geltrú.
Es va presentar la Plataf orma
Inf ormàtica per a Secretaries de
Bancs del Temps.

Aquest BdT f ormarà part de la taula d'experiències de les XIV
Jornades de Bancs del Temps que celebrarem al mes
d'octubre a Barcelona.

Sessió f o rm a tiva per a l no u equip gesto r del BdT de T erra ssa
El p assat d ijo us 24 d e julio l vam tenir la p rimera sessió fo rmativa d el no u eq uip
g esto r d el Banc d el T emp s d e T errassa. Un g rup d 'usuàries i usuaris assumeixen
amb mo lt d 'entusiasme les tasq ues d e la secretaria. Co m p o d eu veure a la fo to , el
q uò rum va ser to tal i l'exp eriència mo lt enriq uid o ra. La reunió va tenir llo c al Casal
Cívic Ca n'Aurell.

Totes les novetats de la xarxa de Bancs del Temps al
Facebook. SEGUEIX-NOS!

So rtida a la pluja d'estels
El Banc d el T emp s d e Camb rils o rg anitza p el d ia 10 d 'ag o st a la nit una so rtid a a
veure la p luja d 'estels, co m fan cad a any.
Aq uesta veg ad a aniran a Les T res Cales d e l'Ametlla d e Mar.

Cal p o rtar alg una co sa p er a menjar o b eure a co mp artir i so b reto t ro b a d 'ab ric, ja
q ue es q ued aran fins tard (p o d en ser les d ues d e la matinad a). I tamb é alg una
hamaca o to vallo la p er a estirar-se a terra i estar més cò mo d es.

Quina b o na id ea!!

Si us vo leu ap untar, cal q ue envieu un co rreu electrò nic a:
b ancd eltemp s@camb rilsciutat.o rg

BANCS DEL TEMPS AMICS
El BdT de Màlaga celebra les seves V Jornades
Anuals
E l Banc del T emps de Màlaga, que
acaba de fer cinc anys (Enhorabona!!)
celebrarà els propers 6 i 7 d'octubre
les seves jornades anuals i nosaltres
estarem allà per a acompanyar-los!

ciutat.

Actualment disposa de 8 secretaries
obertes als diversos districtes de la

Aquells dos dies farem a Màlaga la presentació de la Plataforma
Informàtica dels Bancs del T emps, sobre la qual hem anat parlant a
diferents seus de la nostra xarxa i us anirem donant més detalls els
propers dies.

Aposta pel turisme solidari a Valladolid

El BdT de Valladolid aposta per la promoció del turisme solidari.
Aquest estiu han celebrat la "VI Feria de T urismo Solidario y
Voluntariado de La Santa Espina" amb activitats tan variades que ens
van venir ganes d'apropar-nos a la ciutat i compartir amb ells! Us
convidem a visitar la seva web.

Els BdT de Manoteras de Madrid i el BdT de Saragossa ens
expliquen les seves experiències

Les XIV Jornades de Bancs del T emps: "Conciliació de la Vida Familiar i
Laboral" que celebrarem el 16 i 17 d'octubre al CaixaFòrum de
Barcelona, tindran com a convidats als BdT del barri de Manoteras de
Madrid, i al BdT de Saragossa. Estaran amb nosaltres a la taula
d'experiències en la que també participaran el BdT de Vilanova i la
Geltrú i el BdT de Sarrià de Barcelona.
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