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Formació per a secretaries del Banc del Temps. Nivell II.
Intercanvi d'experiències
L'Associació Salut
organitzà el taller

i Família
d'intercanvi

d'experiències, una formació de
segon nivell per a les secretaries.
Aquesta formació va ser el
dissabte 18 de març de 10 a 14h a
la seu de l'Associació Salut i
Família, C/Via Laietana, 40.
Va constar de dues parts, una
primera
adreçada
a
la
problemàtica en la gestió diària de la Secretaria del Banc del Temps i una segona
enfocada a la dinamització de persones usuàries. Ambdues a càrrec de la
coordinadora de la Xarxa de Bancs del Temps, Josefina Altés. Van participar-hi dels
Bancs del temps de Malgrat de Mar, Sitges, Sant Cugat, El Vendrell, Vilanova i la
Geltrú i dels barris de Bon Pastor, Trinitat Vella, La Verneda, Dreta EIxample i Fort
Pienc, i Sants.

TEXT DE COMIAT DE LA SRA. JOSEFINA ALTÉS I CAMPÀ
Amb motiu de la propera jubilació de la coordinadora de la Xarxa dels Bancs del
Temps, la Sra. Josefina Altès Campà ha escrit aquestes línies de comiat i
reconeixement:
"Benvolgudes i benvolguts.
Amb motiu de la meva propera jubilació voluntària, prevista per finals d’aquest mes
de març, vull aprofitar per manifestar-vos el meu agraïment més sincer a totes les

persones que al llarg d’aquests gairebé dotze anys de col•laboració, des de la meva
responsabilitat de coordinadora del programa Bancs del Temps de l’Associació Salut
i Família, he tingut la oportunitat de conèixer.
Ha estat un plaer compartir amb entitats, administracions i persones de totes les
edats i procedències, un projecte que hem vist créixer i adaptar-se als canvis socials
i que m’ha permès teixir complicitats que, de ben segur, aniran molt més enllà de la
vida laboral.
Crec en el model de societat que inspira el Banc del Temps, on els uns fem als altres
i ens donem suport des de la igualtat, on valorem el temps i deixem a banda
l’economia basada en els diners i des la meva nova situació seguiré vinculada al
projecte com una usuària més.
Gràcies de nou per haver estat al meu costat, en els moments il•lusionats d’obertura
dels vostres Bancs del Temps, fent-me confident en ocasions de les vostres
preocupacions, compartint el compromís vers la bona gestió del projecte, cercant la
solució adient en cada entrebanc i participant a jornades, formacions i en tantes
activitats, sempre que se us ha convidat.
Una abraçada i fins a sempre."
Josefina Altés Campá

XVè aniversari del Banc del Temps del Bon Pastor

El Banc del Temps del Bon Pastor va conmemorar els seus quinze anys (en el que
s'inclou la Medalla d'Honor de la ciutat de Barcelona) de celebració, amb diverses
actuacions Va assisitir la Sra. Laia Ortiz, tercera tinent d'alcalde i Directora de l'Àrea
de Drets Socials.
L'Associació Salut i Família va estar representada per la seva Directora, la Dra.

Elvira Mendez i la coordinadora de la Xarxa dels Bancs del Temps, la Sra. Josefina
Altès. També van fer acte de presència representants d'altres Bancs del Temps.

Els Bancs del Temps participen a 'L'Altre Fòrum.
2017- La sobirania de l'enginyeria'

La Sra. Josefina Altès i Campà participarà el
dimarts 21 a les 12h a la xerrada-debat 'Models
productius amb repercussió directa a la societat',
juntament amb el Sr. Joaquim Lloveras, doctor
professor jubilat de l'ETSEIB i el Sr. Xavier Pi,
membre de la comissió Indústria 4.0.
Les jornades es celebraran els dies 20,21 i 22 de
març a l'Aula Capella de l'Escola d'Industrials de la
UPC (Avda.Diagonal, 647)

Suma igualtat: Oportunitats i espais per a la convivència
ciutadana
El Projecte integral SUMA IGUALTAT
desenvoluparà el treball en xarxa i
activarà
sinergies
entre
les
administracions i serveis públics, les
organitzacions socials i les associacions d'immigrants a totes i cadascuna de les
àrees d'intervenció als barris del Fondo, Santa Rosa i Raval de Santa Coloma de
Gramenet, tot enfortint la presència del Banc del Temps de Santa Coloma i el Banc
del Temps Escolar.

Segona Festa dels Temps
L'equip coordinador de la Festa dels
Temps prepara la segona edició dels
temps, que serà el 17 de juny al Parc
dels Catalans, coincidint amb la
celebració del desè aniversari del Banc
del Temps de la Barceloneta.
Informació: festadeltemps@gmail.com

SORTIDES A L'AUDITORI
Usuaris i usuàries dels Bancs
del Temps de la xarxa
coordinada per l'Associació
Salut i Família assistiran al
concert Romeu i Julieta que es
farà el dia 26 a les 18h a la sala
1 de l'Auditori de
Barcelona. Aquesta sortida es
fa en col·laboració amb el
Programa Apropa Cultura, i
dintre de les activitats del
Programa Multicultura.

Homenatge a Maria Casas, usuària del Banc del Temps de Gavà
Maria Casas ha estat reconeguda per
l'Ajuntament de Gavà a la Nit de l'Esport,que
va tenir lloc el dia 9 de març amb motiu del
dia internacional de les dones i com a part de
l'homenatge a les dones dels barris de Gavà
que han fet aportacions de caire social...
Maria Casas, usuària i organitzadora
incansable de les «Caminades Saludables», membre del Banc del Temps i del
Voluntariat per la Llengua de Gavà.

Sortida del Banc del Temps
de Cambrils
El Banc del Temps de Cambrils
organitzà l' excursió al 16 de març a
la Punta de la Móra, al costat de
Tarragona.
Va ser un recorregut pel bosc de la
Marquesa, la costa, la Torre dels
Escipions, uns 6 km i sense
desnivell. La sortida anterior va ser
Montmell. Caminadeta i vistes des de l'antiga esglèsia de Sant Miquel

PRIMERA TROBADA D'USUARIS I
USUÀRIES DEL BANC DEL
TEMPS DE MALGRAT DE MAR
El Banc del Temps de Malgrat de Mar
va celebrar la primera trobada d'usuaris
i usuàries el passat dilluns, dia 13 de
març. A aquesta trobada van
assistir-hi, representat pel Banc del
Temps, el de Calella, Cindy Rando,
regidora de l'ajuntament de Calella i
Meritxell Ruscalleda, tècnica referent
per la gestió del Banc del Temps de
Calella. L'alcadessa de Malgrat de Mar,
la Sra. Carme Ponsa s'hi va atansar a
saludar.
La trobada es va fer a l'auditori de
l'arxiu Municipal

Primer aniversari del Banc del Temps de Calella
El Banc del Temps de Calella prepara la celebració del seu
primer aniversari per al proper dilluns, 27 de març a les 17h
a la Fàbrica Llobet; aprofitant per mostrar les instal·lacions
rehabilitades.

Mercat d'intercanvi de primavera al Masnou
El Banc del Temps del Masnou organitza el mercat
d'intercanvi de la Primavera 2017. Seran els dies 1
i 2 d'abril (dissabte i diumenge) a l'Espai Cívic els
Vienesos del C/Segarra, 12.
Es
podrà
intercanviar
roba,
bijuteria
i
complements, bosses i sabates, joguines, roba de
la llar. El sistema es farà per mitjà de punts; per
cada peça que s'aporti es rebran punts
bescanviables al mateix mercat.
També es comptarà amb la presència de la ONG
'Llibre Solidari'

Nou Banc del Temps a Mira-Sol (Sant Cugat)

El municipi de Sant Cugat del
Vallès obrirà un tercer Banc del
Temps a la Xarxa de Bancs del
Temps al districte de Mira-Sol. La
seu estarà al propi Casal de
Mira-Sol.
Amb
aquesta
inauguració ja seràn tres els
Bancs del Temps de Sant Cugat,
juntament amb el de Sant Cugat,
amb seu a la Casa de Cultura i el
Banc del Temps de l'Escola Turó
Can Matas gestionat per l'AMPA.

VI Jornada Banc del Temps Pont
del Dimoni
El proper 1 d'abril el Banc del Temps
Pont del Dimoni celebra la sisena
jornada, que aquest any porta el lema
"altres sistemes són possibles" i es
tractarà el tema dels repair cafès
(espais on es fan petites reparacions
per allargar la vida útlil dels objectes) i
de la tasca que fan els BdTs en relació
a la integració dels refugiats. A més a
més hi hauran més de 50 activitats per
tots els públics. Al migdia,dinar de
germanor.

Trobada amb els Bancs del Temps de la Comunitat de Madrid
Divendres, 10 de març la coordinadora de la Xarxa dels Bancs del Temps, la Sra.
Josefina Altès i Campà va reunir-se amb uns Bancs del Temps de la Comunitat de
Madrid, el Sr. Juan Cruz del Banco del Tiempo de Manoteras, Ángeles de
Paracuellos del Jarama, i Julio Gisbert. Pel matí, va haver-hi la trobada amb Pilar
Condado i Yolanda Martín Alameda del Banc del Temps de Rivas Vaciamadrid.

El Banc del Temps de Soria compleix cinc
anys
El Banc del Temps de Sòria (BTS) compleix ara cinc
anys.
En l'actualitat, la iniciativa compta amb més de
dos-cents integrants que comparteixen ofereixen i reben temps, propi i aliè, fora
d'altres intercanvis a l'ús.
Més informació a Sorianoticias

INTERNACIONAL

L'Associació italiana dels Bancs
del Temps convoca el primer
concurs de fotografia
L'Associazione Nazionale Banche del
Tempo convoca el primer concurs
fotogràfic i literari sobre els viatges en
el temps i Els intercanvis de temps,
sentiment i records.
Aquest concurs s'organitza amb motiu
del desè aniversari de la seva creació

Es posa en marxa la moneda local de
Còrsega, 'Soldi Corsi'
Soldi Corsi, moneda local addicional per a
l'euro per fomentar l'intercanvi econòmic a
Còrsega, com ja és el cas en altres
regions franceses i europees es posarà en
marxa en el primer trimestre de 2017.

XVIII trobada dels
Bancs del Temps de
Feira
El Banc del Temps de Feira organitzà
la XVIII trobada el passat dia 18 de
març al Castelo sa Feira, sota el tema
de les Històries de vida de les dones.
La jornada va ser tot un èxit amb
música i un pica-pica final

PROJECTE SUBVENCIONAT PER:

Més informació a la pàgina de facebook
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Banc del Temps Escolar
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