Subscribe

Share

Past Issues

Translate

Afegeix la direcció comunicacio@saludyfamilia.es als teus contactes per rebre correctament els nostres butlletins.
Clica aquí si no veus correctament el butlletí

Associació Salut i Família

Butlletí nº 40 - març 2014

ATENCIÓ, LA CELEBRACIÓ del 2n aniversari del banc del temps de Terrassa és el
dia 21 de Març de 2014 a las 5 de la tarda en el centre cívic Maria Aurèlia Capmany.
Mes informació a:
Facebook - bancdeltemspterrassa

| Web - bandeltempsdeterrassa

Nou Banc del Temps a Sta Coloma de Gramenet

Estem realitzant la formació per la posada en marxa del Banc del Temps de Santa Coloma de

Gramenet. Un grup molt maco de persones il·lusionades, que amb el suport de l'Ajuntament i tenint
com a entitat de referència a Fundació Integramenet treballaran pel bon funcionament del projecte.
Volem donar les gràcies també als Castellers que faran d'entitat punt d'informació i preinscripció del
BdT.

Visita al Centre Cultural Islàmic Català
Coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, el proper dissabte 8 de
març visitarem el Centre Cultural Islàmic Català. El seu responsable,
Manel Moriche, ens explicarà la història del Centre i les activitats que
realitzen. En finalitzar la visita ens serviran un te.

Aquesta activitat està organitzada en col·laboració amb el Banc del
Temps de Sant Martí. Inscripcions a jaltes@saludyfamilia.es

Xarxa de Bancs del Temps de Barcelona
Recordem a les Secretaries de Bancs del Temps de Barcelona que el proper 10 de
març a les 18:30 hores està prevista la reunió de coordinació trimestral.

A la reunió, entre altres temes, presentarem el nou Banc del Temps de Ciutat
Meridiana, farem seguiment de la implantació de la plataforma informàtica i Marisa
Parés, tècnica en Gestió i Planificació del Programa Temps i Qualitat de Vida de
l'Ajuntament de Barcelona farà una xerrada sobre els punts on es pot fer difusió dels
Bancs del Temps als diferents Districtes.

Es prega confirmació d'assistència a jaltes@saludyfamilia.es

Formació per a gestors de Bancs del Temps
Formació de segon nivell
Dissabte 26 d'abril
Aquesta formació està destinada a Bancs del Temps que porten més
d'un any en funcionament. Es treballen aspectes com la fidelització dels
usuaris, la importància del treball en equip i tècniques de dinamització
per a les trobades d'usuaris.

Preu: Formació gratuita per persones que formen part de Bancs del
Temps de la xarxa coordinada per Salut i Família. Inscripcions i programa de la formació.

Jornada Bancs del Temps Pont del Dimoni

L'Associació Salut i Família participa en les III Jornades
del Banc del Temps "Altres sistemes són possibles"
organitzades pel Banc del Temps del Pont del Dimoni.

A les jornades hi hauran més de 50 activitats i tallers
oberts al públic i taules de conferències. Josefina Altés,
coordinadora de la xarxa de Bancs del Temps de Salut
i Família, participarà a les conferències sobre models
de Bancs del Temps, gestió i programari.

Més informació i inscripcions a la pàgina web del Banc del Temps Pont del Dimoni.

PROPERES ACTIVITATS

TALLER DE JARDINERIA
Parc del Turó de la Peira
SORTIDA AL CINEMA

"Fes de casa teva un jardí"

17 de març

23 de març

Més informació

Més informació

VISITA COMENTADA

RECORREGUT PEL RAVAL

EXPOSICIÓ LE CORBUSIER

"Botigues, bars i teatres"

27 de març

28 de març

Més informació

Més informació

Activitats durant el mes d'abril

4 d'abril Presentació oficial del Banc del Temps de Viladecans
10 d'abril Josefina Altés fará la ponència "Bancs del Temps" a l'acte inaugural
del Banc del Temps de la Canonja
27 d'abril Sortida a la Maternitat d'Elna. Més informació

NOTÍCIES BREUS DE LA XARXA

Tenim el plaer de celebrar el segon
El 17 de març el Banc del Temps del Vendrell
celebra el seu primer aniversari. Felicitats!
Us esperem a l'Hotel d'Entitats a les 19 hores.

aniversari del Banc del Temps de
Terrassa. Serà el pròxim 7 de març a les
17h al Centre Cívic Maria Aurèlia
Capmany, Av. Àngel Sallent, 55,
Terrassa.

El Banc del Temps de Sant Joan Despí
ha creat un grup de teatre. Aquesta
imatge és d'un dels seus assajos.
Molta merda!
El Banc del Temps de Can Baró ha impulsat la
creació de la Vocalia de la Dona de l'Associació
de Veïns. Entre d'altres activitats,
s'encarregaran d'organitzar la celebració del 8
de març.

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