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Xerrada 'Dorm bé, viuràs millor' 

L'Associació Salut i Família, com a membre del grup
motor de  la  iniciativa  per  a la  reforma horària,  se
suma a la celebració de la setmana dels horaris que
enguany  compleix  la  seva  tercera  edició  amb  la
xerrada 'Dorm bé,  viuràs  millor'  que oferirà  el  Dr.
Javier Albares el dia 9 de juny a les 13'30h a la seu
de l'Associació (C/Via Laietana, 40). El  Dr  Albares
és coordinador mèdic,  responsable  d'investigació  i
assajos clínics a Clínica del son Doctor Estivill.
Es  pot  formalitzar  la  inscripció  al  correu:
jaltes@saludyfamilia.es

L'Associació  Salut  i  Família
participarà a la Festa  del  Temps
amb el suport de l'Ajuntament de
Barcelona,  que  tindrà  lloc  el
proper 4 de juny a la Plaça Sóller
de  Barcelona.  Es  programaran
tallers  i  espectacles  que  s'han
proposat des dels diferents Bancs
de Temps.

El  programa preveu un escenari,
punts  d'informació,  11  zones  de



tallers  /  activitats:  cuina,  zona
infantil,  idiomes,  esport,  relax,
creixement  personal,  animals,
estètica,  poesia,  manualitats  i
tecnologia i reparacions, zona de
pícnic i mercat d'intercanvi.

'FEM UN TÈ?'

L'Associació Salut i Família, com a membre formal
de la xarxa antirumors, va acollir l'activitat 'Fem un
tè?' un espai de trobada d'entitats i persones que
ja  són  o  volen  ser  part  de  la  Xarxa  BCN
Antirumors, organitzat per l'Institut Diversitas. Una
activitat oberta a 'entitats i persones de la xarxa i
de fora de la Xarxa Barcelona Antirumors.

Taller de formació Bancs del Temps

Taller de manteniment de la web i consultoria de la plataforma informàtica de la
xarxa dels Bancs del Temps. Imparteix aquesta formació José María Llampallas,
dissenyador de les eines web.
El taller serà el proper 17 de juny a les 16h a la seu de l'Associació Salut i Família (C
/ Via Laietana, 40, de Barcelona).

La Xarxa dels Bancs del Temps, al 3r Congrès Català de
l'Associacionisme i el Voluntariat

L'Associació Salut i Família, a través
de la Xarxa dels Bancs del Temps ha
participat en el 3er Congrés català de
l'associacionisme  i  el  voluntariat
(3CCAV) que ha reunit  més de 300
persones celebrat  el  20  de  maig  el
Centre de cultura Contemporània de
Barcelona.  La  trobada  va  tancar  4
mesos d'intenses sessions i debats a

nivell  territorial  per  reflexionar  sobre  el  present  i  el  futur  de  l'associacionisme,
plantejar propostes i fer front als reptes que es presenten.

SORTIDA NITS D'ASTRONOMIA

L'Associació Salut i Família i la xarxa del



Banc del Temps organitza una sortida al Parc
de Collserola per assistir a les 'nits
d'astronomia'. Són sessions d'iniciació a
l'observació d'estels i altres cossos celestes.
L'activitat combina explicacions teòriques:
què són les estrelles, diferències amb els
planetes, mitologia associada; i observacions
a l'exterior: identificació de constel·lacions a
simple vista i observació amb telescopi.
Divendres, 10 juny a les 22h.

Taller d'escriptura terapèutica a
càrrec de Lola Mariné

Xerrada informativa al nou Banc del
Temps de Sant Andreu

El Banc del Temps Dreta Eixample +
Fort  Pienc organitza un  taller
d'escriptura terapèutica a  càrrec
de Lola Mariné, autora entre d'altres
de El  caparazón  de  la tortuga,
finalista  al  premi  internacional
Amazon  2015. amb l'objectiu de
verbalitzar i ordenar  les  nostres
idees sobre el paper i canalitzar els
nostres sentiments. L'activitat es
realitzarà a  l'Espai d'Entitats Fort
Pienc en  C / Ali Bei,  94 de
Barcelona,  el  dia 2  de  juny  a les
18:30.
Inscripcions:
bdtdretafortpienc@gmail.com

El  nou  Banc  del  Temps  de  Sant
Andreu  organitza  una  xerrada
informativa  'Què  és  un  Banc  del
Temps? Obrim un al  barri  de Sant
Andreu'. Aquesta conferència tindrà
lloc al Casal de Can Portabella al C /
Virgili, 18 de Barcelona a les 19h de
l'1 de juny.

FESTES
DEL BON PASTOR 

FESTES DE PRIMAVERA
DE LA BARCELONETA 



El Banc del Temps del Bon Pastor
ha participat activament en les
festes del Barri, protagonitzant els
actes de celebració a la companyia
de Teatre Amateur, a la Mesa
d'entitats, etc ... Les festes van ser
del 21 al 29 de maig, però l'obra de
teatre és el dissabte, 4 de juny al
Centre Cívic.

El  Banc  del  Temps  de  la
Barceloneta  va estar present a les
festes de la Primavera d'aquest barri
marítim. Van estar amb un estànd a
la  plaça  del  poeta  Boscà
(popularment, la Plaça del Mercat).
Va ser una carpa informativa sobre
els diferents projectes que ofereixen
els Bancs del Temps.

Actes del Xè aniversari del
Banc del Temps de Sant
Martí

Aquest any el Banc del Temps de Sant
Martí celebra el seu desè aniversari
amb diferents actes. El dia 18 de maig
van fer una sortida a l'auditori molt
satisfactòria i ara es prepara una
sortida al cinema

L'exposició 'Ciutadania a parts
iguals' i 'Estones compartides, a
l'Espai Via Barcino de Trinitat Vella
El Banc del Temps de Trinitat Vella ha
portat  les dues exposicions, la de
'Ciutadania a parts iguals' i la de
fotografia del Banc del Temps de
Cambrils, 'Estones compartides' a
l'Espai Via Barcino amb motiu de la
'Setmana de la convivència'



QUI ÉS QUI? 
Alguns dels membres  del Banc del Temps de la Barceloneta, fent de jurat a l'obra
'Testimoni de càrrec', interpretada al Teatre del Raval.
Entre  ells,  Maria  Dolors  Verdejo  i  Luis  Monton,  alhora,  tresorera  i  president  de
l'Associació Barceloneta Alerta (ABA)

MOSTRA D'ENTITATS DE VILADECANS

El Banc del Temps de Viladecans va estar present
a la fira de Sant Isidre i a la mostra d'Entitats de
Viladecans el dissabte 14 de maig amb un estand
on  van  repartir  díptics.  Dos  dies  amb  activitats
diverses, com ara visitar els expositors comercials
i de les entitats locals, gaudir amb les exhibicions,
tallers i animacions infantils o veure la tradicional
exposició de fruits del camp.

JORNADA 'INTERCANVIS,
HABILITATS I PROJECTES
COOPERATIUS' 

El Banc del Temps de Santa Margarita i Els
Monjos va celebrar el passat dissabte, 28 de
maig una jornada d'intercanvis, habilitats i projectes
cooperatius. Va transcòrrer a la Masia Mas Calarro. 

Va haver-hi parades d'intercanvi, tallers realitzats pels
socis i sòcies del Banc del Temps i unes xerrades.



El Banc del Temps de Santa Coloma
de Gramenet organitzà un taller

'Temps x temps'

El Banc del Temps de Santa Coloma
organitzà un taller 'Temps x temps'
el passat dia 31 de maig a les 18h,
al  Centre Cívic Fons (C / Wagner,
19)
Inscripciones:
bdtgramenet@gmail.com 

El Banc del Temps de Gavà prepara
una xerrada sobre 'Nutrició Alcalina' 

El Banc del Tempos de Gavà
organitza el proper dijous 2 de juny
a les 18hores, a la Biblioteca Josep
Soler Vidal, la  nutricionista i
naturòpata Meritxell López farà una
xerrada sobre que és la NUTRICIÓ
ALCALINA, els seus beneficis, i com
aprendre  a combinar  els aliments
per aconseguir  equilibrar el  pH
intern del  cos, i així eliminar  les
toxines que ens fan emmalaltir.

Representació del grup de teatre amateur "Temps d'actuar" del Banc del Temps de
Sant Joan Despí qui va estrenar una nova obra. Va ser un èxit total, l'auditori Martí
Pol es va omplir.
En aquests moments, la companyia busca actors per a la seva incorporació



Trobada d'usuaris al Banc del Temps
de Vilanova i la Geltrú
El  Banc  del  Temps  de  Vilanova  i  la
Geltrú   celebra  la  trobada  anual
d'usuaris  al  Centre  Cívic  La  Sardana
(Carrer de Josep Anselm Clavé, 74) a
la que assistirà la Sra. Josefina Altès i
Campà,  serà  el  dia  10  de  juny a les
18h 

DIA DEL TRUEQUE AL BANC DEL TEMPS DE MÀLAGA

El Banc del  Temps de Màlaga va celebrar  el
'Dia  del  Trueque'  el  passat  20 de  maig.  Van
aconseguir  intercanviar  gairebé  300  objectes
entre llibres, Cd, joguines, bossos, roba, etc

MARIA NIEVES GOMEZ CRESPILLO REP EL
RECONEIXEMENT 'AMIGA DE MÀLAGA 2016'

La  fundadora  del  Banc  del  Temps  de  Màlaga  rep  el
reconeixement  'Amiga  de  Màlaga  2016'  en  el  Dia  de
l'amistat, que es celebra el dia 11 de juliol. Maria Nieves
Gómez  Crespillo  ha  estat  destacada  pel  seu  valor,
trajectòria, dedicació i esforç". 

L'acte serà el dia 11 de juliol a l'espai Àmbit Cultural de El
Corte Inglés

El Banc del Temps d'Almería
compleix quatre anys des de la seva
posada en marxa. En aquest temps,
s'han intercanviat 3.000 hores. Els
serveis més usats són els
relacionats amb la cura del cos i la
salut. 



Gipuzkoa  impulsa  un "banc del  tiemps"  per
promoure l'acollida de refugiats 
La  Diputació  de  Guipúscoa  i  la  Fundació
Emaús han posat en marxa un programa pilot,
denominat  Besarkadak,  per  promoure
l'acollida de refugiats a través de l'intercanvi
de  coneixements  i  serveis  per  mitjà  d'un
"bo-truke", el valor simbòlic es correspondrà

amb l'euro.

INTERNACIONAL

Assamblea Nacional dels Bancs del Temps italians. 
Els Bancs del Temps italians han renovat la seva junta directiva pels propers tres
anys quedant com segueix: 
Marialuisa  Petrucci  (Presidente  Onorario,  Roma),  Grazia  Pratella  (Presidente,
Milano), Leonina Grossi (Vicepresidente, Rimini), Armando Lunetta (Vicepresidente,
Catania), Laura Fleres (Consigliere, Alì Terme – Me), Erminia Ruggeri (Consigliere,
Nichelino  –  To),  Fiora  Cappa  (Consigliere,  Gallarate  –  Va),  Mirella  Del  Fabbro
(Consigliere, Udine), Anna Ferreri (Consigliere, Fiumefreddo di Sicilia – Ct),Serafina
Gelao (Consigliere, Bari), Andreas Semrad (Consigliere, Bolzano), Grazia Garavini
(Consigliere, Roma),Delfina Maffei (Consigliere, Pesaro)



El fundador i impulsor dels Bancs
del Temps als Estats Units, compleix
81 anys. 
La Universitat del Districte de Columbia
es van  reunir  per  celebrar  l'aniversari
del fundador dels Bancs del temps als
Estats Units, el Sr Edgar Cahn. 
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