Organitza:

Financia:

TALLER SOBRE
GOVERNANÇA DELS
BANCS DEL TEMPS
19 i 20 desembre de 2014
Espai Jove La Fontana

Col·labora:

Els Bancs del Temps són iniciatives comunitàries d’intercanvi de
temps, habilitats, serveis i ajuda de forma gratuïta entre veïns i
veïnes del barri. Pel fet d’estar fonamentats en les capacitats de
cada persona a l’hora d’oferir el seu temps, són eines excel·lents
de sociabilitat i de creació de teixit social comunitari.

Amb el suport de:

En els últims anys hem viscut profunds canvis socials: l’eclosió
tecnològica, el fenomen de la immigració, la crisi econòmica...
Les ciutats i els barris que van veure néixer els Bancs del Temps
s’han anat transformant i en resposta a les noves necessitats han
sorgit nous discursos i noves pràctiques de solidaritat.
Aquest taller ofereix un espai de reflexió a les persones
compromeses amb els Bancs del Temps amb l’objectiu

Segueixe’ns a:

www.apartesiguales.org
Twitter: @Ciudadania_Act // @APartesIguales // #CiudadaníaActiva
F a c e b o o k : w w w. f a c e b o o k . c o m / P r o g r a m a C i u d a d a n i a A c t i v a / /
www.facebook.com/APartesIguales.
(*) El Programa de Ciutadania Activa és fruit de la col·laboració entre el Mecanisme
Financer del Espai Econòmic Europeu, el Govern d’Espanya i la Plataforma d’ONG
d’Acció Social. Està dotat amb 4.585.000 euros destinats a l’enfortiment de les ONG i el
seu paper clau en la promoció de la ciutadania activa, així com la seva contribució a la
justícia social i el desenvolupament sostenible. Els seus principals reptes són contribuïr
a la democràcia participativa, la promoció dels drets humans i la inclusió social.

d’analitzar una nova realitat social i traçar noves perspectives
d’acció pel futur en els següents àmbits:
Lideratge amb perspectiva de gènere
Societat civil i governança
Innovació

Treball en xarxa

Divendres 19/12/2014
16:00 a

Presentació

16:30h

Dissabte 20/12/2014

Sra. Assumpta Baig –

9:30 a

CONFERÈNCIA:

Associació Salut i Família

11:00h

Societat civil i
governança

Sra. Tona Calvo – Direcció del

Sra. Sara Berbel – Doctora en
Psicologia Social, formadora i
escriptora.

Programa de Temps i Qualitat
de Vida.

11:00 a

Ajuntament de Barcelona

11:15h

16:30 a

TALLER: Lideratge amb

Sr. Francesca Nogales –

19:00h

perspectiva de gènere

Consultora en FormAcció

Pausa

11:30 a

TAULA RODONA:

Sra. Anna Soler – Coordinadora

13:00h

Innovació

del Banc del Temps de Sant Cugat.
Sr. Rafael Ruiz de Gauna –
Taula d'Entitats del Tercer Sector.

Sr. Bernat Escudero – Homes

Sr. Tom Dalmau – Projecte Turuta.

Igualitaris (AHIGE).
19:00 a

VIDEOFÒRUM:

21:30h

“En transició 2.0: Una
història de resistència

Modera: Sr. Joffre Villanueva

Modera: Sra. Assumpta Baig
Sr. Xavi Palos – Xarxa d’Economia

13:00 a

TAULA RODONA:

14:30h

Treball entre diferents

Solidària de Catalunya.

experiències en xarxa

Sr. Miky Aragón – Consell

i esperança en temps

d’Associacions de Barcelona.

extraordinaris”

Sra. Josefina Altés –

(hi haurà catèring)

Associació Salut i Família
Modera: Sra. Elvira Méndez
14:30 a
14:45h

Cloenda

Sra. Elvira Méndez –
Associació Salut i Família

