dissabte, 10 de març de 2018
de 9.30 del matí a les 8 del vespre

7a Jornada del Banc del Temps Pont del Dimoni
de Santa Eugènia · Sant Narcís (Girona)
Altres sistemes són possibles:
a carregar les piles!
amb més de 50 activitats gratuïtes i obertes a tothom;
a destacar las següents ponències:

El Banc del Temps davant la violència masclista, l'assetjament i la discriminació
(amb Núria Babot, psicòloga i tècnica del Servei d'Informació i Atenció a les Dones)
Experiències dels BdT en relació a les persones refugiades i migrants
Els Bancs del Temps en xarxa
El Repair Cafè com forma de lluita contra l'obsolescència programada
Tot plegat i més, el dissabte 10 de març en el marc de la 7a jornada del Banc del Temps Pont del
Dimoni de Santa Eugènia·Sant Narcís (de Girona); de 9.30 del matí a les 8 del vespre, al Centre cívic
Santa Eugènia -Can Ninetes- i a l'Espai de la Marfà de Girona.
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 7a edició té lloc
el dissabte 10 de març 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 i aquesta edició amb un desig col·lectiu: Anem a carregar les piles!
Aquesta 7a jornada es centra en el Banc del Temps davant la violència masclista, l'assetjament i la
discriminació- a càrrec de Núria Babot, psicòloga i tècnica del Servei d'Informació i Atenció a les Dones-;
es debatrà sobre les experiències dels BdT en relació a les persones refugiades i migrants; no oblidarem
el paper de la xarxa i els Bancs del Temps; i tornarem a la carrega amb el Repair Cafè com a forma de
lluita contra l'obsolescència programada i la posarem en pràctica: es podrà portar allò que tingueu
espatllat, serà un lloc dedicat a fer petites reparacions en un temps breu.
A la 5a Jornada -2016- es va presentar la proposta del cohabitatge sènior i ja es va constituir un grup a
Girona que, sota l'empara del BdT PdD i Sostre Cívic, ja té un projecte real en marxa: recuperem la
vídeoentrevista d'el9nou.cat realitzada a Josep Maria Ricart, un dels impulsors del projecte >
http://el9nou.cat/video/josep-m-ricart-puignero
A la passada 6a Jornada -2017- dues van ser 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”.
La 7a trobada també 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 tot seguit d'aquest mateix PDF] i un dinar compartit.

Per a més informació:
Belén Álvarez
mòbil: 644 611 415

a/e Belén: belenbancdeltemps@eldimoni.com
a/e BdT: bancdeltemps@eldimoni.com
Webinformació:
http://www.bdtpontdeldimoni.com
http://www.eldimoni.com
https://bdtpontdeldimoni.wordpress.com
Programa per al dissabte 10 de març / 7a Jornada del BdT Pont del Dimoni:
Altres sistemes són possibles: a carregar les piles!
-Centre cívic Can Ninetes i la Marfà de Santa Eugènia de Ter (17006 Girona)9.30h: acreditacions
10h: presentació de la jornada
des de 10.30h i fins a les 14h
Tallers. Serveis. Conferències...
[teniu relacionats els tallers organitzats a data d'avui a les últimes pàgines d'aquest PDF:
per temes + per llocs + hores]
de 11.30h a 12.30h
El Banc del Temps davant la violència masclista, l'assetjament i la discriminació
(amb Núria Babot, psicòloga i tècnica del Servei d'Informació i Atenció a les Dones)
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

