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Ja tenim aquí el bon temps i quina millor manera de gaudir-lo que amb un munt de sortides, tallers i

activitats a l'aire lliure organitzades per la Xarxa de Bancs del Temps. Prepareu l'agenda!

Us esperem a la trobada de germanor
dels Bancs del Temps!

Diumenge 1 de juny, a partir de les 12 h
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Us esperem a tots i totes a la festa que estem preparant l'Associació Salut i Família amb el Banc del

Temps Can Baró a El Pirineu, Casal de Barri de Can Baró (Barcelona): una trobada lúdica oberta a

famílies i persones de totes les edats per celebrar el creixement de la Xarxa de Bancs del Temps i

conèixer-nos una mica més. Podreu gaudir dels tallers oberts que oferiran els Bancs del Temps per

mostrar les activitats que organitzen i participar en un recorregut guiat per conèixer el barri de Can

Baró. Per dinar, ens aplegarem en un dinar de carmanyola. Aquesta activitat s'inclou dins la celebració

de l'Any Internacional de les Famílies. Heu de confirmar la vostra assistència a

jaltes@saludyfamilia.es o al telèfon 93 268 24 53.

 

Jornada d'intercanvi d'experiències entre Bancs
del Temps i presentació de la plataforma de
gestió informàtica

Dissabte 10 de maig

Us proposem una nova jornada d'aprenentage, per tal de continuar

consolidant el treball en xarxa i la modernització de les secretaries dels

Bancs del Temps. 

En aquest cas, la jornada ens servirà per presentar la Plataforma de

gestió informàtica per a Bancs del Temps que ha dissenyat l’Associació

Salut i Família i que podran fer servir, a partir d’ara, les secretaries de la

Xarxa de BdT que ho sol·licitin. Trobareu més informació sobre el

programa aquí. Podeu formalitzar les vostres inscripcions a la jornada

enviant un mail a: jaltes@saludyfamilia.es

 

Cicle de conferències

Casa de Cultura de Sant Cugat

8 de maig a les 10.00 h

 

El Banc del Temps de Sant Cugat organitza un

cicle de conferències molt interessant i al qual

us animem a assistir. El proper dia 8 de maig,

tractaran temes d'alimentació amb Miquel

Montoliu, soci del Banc del Temps i expert en

temes de salut. Més informació.

Xerrada sobre BdT de suport a les

famílies

Escola El Vapor de Terrassa 

16 de maig de 16:30 h a 18:00 h. 

 

Per explicar el projecte Banc del Temps de

suport a les famílies gestionat des de l'AMPA, el

Banc del Temps de Terrassa i l'Associació

Salut i Família han organitzat una xerrada

informativa que comptarà amb la participació

d'una representant del Banc del Temps de

l'Escola Els Encants de Barcelona, que ens
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comentarà la seva experiència.

Sortida al cinema

Cinemes Boliche de Barcelona 

21 de maig a les 19:30h 

 

Us convidem als cinemes Boliche per veure

plegats la pel·licula “Barcelona, abans que el

temps ho esborri” de Mireia Ros. Confirmeu

assistència a jaltes@saludyfamilia.es

Concurs fotogràfic

BdT Vilannova i la Geltrú

Fins a finals de maig

El Banc del Temps de Vilanova i la Geltrú ha

organitzat el concurs fotogràfic "Primavera a

Ortoll". Els participants de l'activitat "Coneguem

i fotografiem l'Ortoll" poden penjar les seves

fotografies al facebook i participar en el concurs.

A votar! Més informació

 

Xerrada sobre la Xarxa de BdT al "XXè Fòrum la Primavera de les associacions"

Espai La Violeta de Barcelona

10 de maig a les 11:00h

L'Associació Salut i Família presentarà el projecte Bancs del Temps en una xerrada al barri de Gràcia

de Barcelona, organitzada per l'Espai Jove La Fontana en el marc del XXè Forum La primavera de les

associacions, que tindrà lloc entre els dies 8 i 10 de maig i inclou conferències, col·loquis i visites

d'experiències. Més informació.

Consulta la resta d'activitats que organitzen

els Bancs del Temps de la Xarxa aquí!

NOTÍCIES BREUS DE LA XARXA
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Viladecans: nou Banc del Temps!

4 d'abril

L'acte d'inauguració del nou Banc del

Temps de Viladecans, a l’Escola

Montserratina, va comptar amb la

presència de l’alcalde de Viladecans,

Carlos Ruíz Novella, i de la Senyora Elvira

Méndez Méndez, Directora General de

l’Associació Salut i Família. També hi van

participar els Bancs del Temps de Sant

Cugat, Sant Joan Despí i el barri de Sant

Martí de Barcelona.

Trobada anual de l’Associazione Nazionale

Banche del Tempo

18 d'abril

L’Associazione Nazionale Banche del Tempo, una

de les associacions internacionals amb les quals

la Xarxa de Bancs del Temps de l'Associació Salut i

Família té conveni de col•laboració signat, va

celebrar la seva assemblea anual a l’abril. L’acte va

servir per reunir un bon nombre de Bancs del

Temps italians així com per fer balanç de l’any i

valorar el creixement de la xarxa a Itàlia.

El Banc del Temps del Raval a la Diada

23 d'abril

El BdT del Raval va estar present a la

paradeta de l’Associació Salut i Família,

que va difondre el projecte durant el dia de

Sant Jordi a la Mostra d’Entitats instal.lada

a la Rambla del Raval. Endavant!



El BdT Dreta de l'Eixample + Fort Pienc

amb paradeta per Sant Jordi

23 d'abril

La paradeta, al Passeig Sant Joan de

Barcelona, va servir per informar i difondre

al llarg del dia els projectes i activitats

del Banc del Temps Dreta de l'Eixample

+ Fort Pienc. Van rebre la visita del regidor

del Districte el Sr. Gerard Ardanuy.

Inaugurat el BdT de Ciutat Meridiana

23 d'abril

Aprofitant les activitats de Sant Jordi, es va

inaugurar el nou Banc del Temps de Ciutat

Meridiana a la Biblioteca de la Zona Nord,

seu d’una de les dues secretaries que

tindrà obertes al públic. Benvinguts!

Parelles lingüístiques a la Xarxa de BdT!

24 d'abril

El Banc del Temps Dreta de l'Eixample + Fort

Pienc formarà part del projecte Parelles

lingüístiques, del Consorci per la Normalització

Lingüística de la Generalitat de Catalunya, i la

seva seu serà punt de trobada de parelles

lingüístiques. L'objectiu és promoure entre els

usuaris i usuàries del Banc del Temps la pràctica

del català a través de la conversa. Molta sort!

 Sortida al MUME, Cotlliure i La Maternitat

d'Elna

27 d'abril

Vam gaudir d'un dia esplèndid en la visita

al Museu Memorial de l'Exili (MUME), el

poble  de Cotlliure i La Maternitat d'Elna,

activitat que van organitzar conjuntament el

Banc del Temps de Terrassa i l'Associació

Salut i Família. Amb ganes de més!



I Jornada de Bancs del Temps del Maresme

3 de maig

El Masnou va acollir una

jornada organitzada pel BdT del Masnou i

l'Associació Salut i Família que va comptar

amb una taula d'experiències i la ponència

"Evolució dels bancs del temps

comunitaris i nous models de bancs del

temps" de Josefina Altès, coordinadora de

la Xarxa de l'Associació Salut i Família.

Totes les novetats de la xarxa de Bancs del Temps al

Facebook. SEGUEIX-NOS!
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