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El Graner inicia les jornades
«Pensa global, actua local»
Aquest divendres comencen a Santpedor les jornades amb la presentació de "A
bona hora" l'ecoxarxa del Bages

Aquest divendres 25 de novembre comencen a Santpedor les Jornades "Pensa global, actua
local" amb la presentació de "A bona hora" l'ecoxarxa del Bages. "A bona hora" és una comunitat
d'intercanvis de béns i serveis del Bages i rodalies. El seu objectiu és utilitzar els intercanvis
directes (jo et dono un pa i tu m'arregles la bicicleta) o bé la moneda social com sistema
d'intercanvis multilaterals. Es tracta de poder satisfer les necessitats quotidianes de la gent al
marge de l'economia de l'euro. La presentació tindrà lloc a les 21h a la Capella de Sant Andreu
(plaça Gran). http://abonahora.wordpress.com http://abonahora.wordpress.com)
(
Les Jornades organitzades per l'Assemblea de Joves el Graner de Santpedor pretenen
reflexionar sobre el model econòmic actual i conèixer de prop algunes de les alternatives que
tenim per desmarcar-nos del sistema global i construir un món més just.
La següent jornada serà el 2 de desembre, també a les 21h a la Capella de Sant Andreu. Tractarà
sobre la Banca Ètica com a sistema financer ètic i solidari i anirà a càrrec del grup Fiare Manresa.
http://fiaremanresa.wordpress.com (http://fiaremanresa.wordpress.com)
El 16 de desembre es farà el passi del documental "Homenatge a Catalunya II" que tracta sobre la
construcció d'una economia sostenible, solidària i descentralitzada. A continuació es farà un debat a
càrrec de Joana Conill, directora del film. www.homenatgeacatalunyaii.org
(http://www.homenatgeacatalunyaii.org)
L'últim acte de les jornades serà el dissabte 17 de desembre d'11h a 14h del matí a la plaça Gran
de Santpedor, on s'hi celebrarà un Mercat d'Intercanvi, en el que es podran intercanviar objectes, i
un mercat de l'Estraperlo en que es podran comprar béns artesanals i de proximitat amb
moneda social o euros.
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