
dissabte, 1 d'abril de 2017
6a Jornada del Banc del Temps Pont del Dimoni

de Santa Eugènia·Sant Narcís (Girona)
Altres sistemes són possibles

ponències*:
*els Repair Cafès com alternativa a l'obsolescència programada

*paper dels Bancs del Temps en l'acollida i integració dels refugiats

El Banc del Temps Pont del Dimoni torna a convocar la Jornada anual d'aquesta associació 
col·laborativa i solidària de Santa Eugènia·Sant Narcís, de la ciutat de Girona. Aquesta sisena edició té 
lloc el proper dissabte 1 d'abril al Centre cívic Can Ninetes, a l'antiga fàbrica Marfà de Santa Eugènia i
a la plaça de la Solidaritat (17006 Girona) amb la permanent reivindicació de que “Altres sistemes són 
possibles”.

A la 5a Jornada -l'any passat- es va presentar la proposta del cohabitatge sènior i ja tenen un grup 
constituït a Girona que, sota l'empara del BdT PdD i Sostre Cívic, té un projecte real en marxa: dissabte 
-1 d'abril- tindrem una presentació oberta a la 6a Jornada del BdT. Aquí us deixem una vídeoentrevista 
d'el9nou.cat realitzada a Josep Maria Ricart, un dels impulsors del projecte > 
http://el9nou.cat/video/josep-m-ricart-puignero

En aquesta 6a Jornada dues seran les ponències centrals: “Els Repair Cafès com a eina contra 
l'obsolescència programada” i “Els Bancs del Temps com a eina d'acollida i integració dels 
refugiats”.

Com a experiència pràctica, es muntarà un espai Repair Cafè per demostrar que és possible lluitar contra
l'obsolescència programada: es podrà portar allò que tingueu espatllat, serà un lloc dedicat a fer petites 
reparacions en un temps breu. Si teniu un objecte espatllat i voleu arreglar-ho, porteu-lo! Entre tots 
lluitarem contra l'obsolescència programada i allargarem la vida útil de les nostres coses.

La 6a trobada inclou una jornada festiva amb més de 50 tallers, xerrades i activitats d’intercanvi com a
demostració d’allò que omple el dia a dia dels BdT [teniu relacionats els tallers organitzats a data d'avui 
a les últimes pàgines d'aquest PDF] i un dinar compartit; la jornada finalitzarà amb música local 
eugenienca a càrrec de la jove l'Orquestra Eugenial.

Per a més informació:
Belén Álvarez 
mòbil: 644 611 415 
a/e: bancdeltemps@eldimoni.com 
belenbancdeltemps@eldimoni.com 
https://bdtpontdeldimoni.wordpress.com/2016/02/27/les-jornades-del-bdt
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Webinformació: 
http://www.bdtpontdeldimoni.com
http://www.eldimoni.com
https://bdtpontdeldimoni.wordpress.com/2016/02/27/les-jornades-del-bdt

Programa per al dissabte 1 d'abril de 2017 
6a Jornada del BdT Pont del Dimoni: 
“Altres sistemes són possibles”
-Centre cívic Can Ninetes
i la Marfà de Santa Eugènia de Ter (17006 Girona)-

9.30h: acreditacions 
10.00: presentació de la jornada 
Des de 10.30h
Tallers. Serveis. Conferències... 
[teniu relacionats els tallers organitzats 
a data d'avui a les últimes pàgines d'aquest PDF]
De 14 a 15.45h
Dinar compartit solidari i col·lectiu 
De 16 a 19.30h
Tallers. Serveis. Xerrades. Espai infantil... 
Des de 19.30h
Cloenda amb la jove Orquestra Eugenial
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