Què és PuntBCN
PuntBCN és l’esdeveniment anual
que fomenta la cultura de la trobada
i el diàleg a Barcelona. Una iniciativa
sostinguda per la gratuïtat de més
de 120 voluntaris. A les Cotxeres de
Sants. Un cap de setmana a l’any per
a la trobada d’homes i dones que
s’esforcen per compartir la passió
que els mou. Sense renunciar al rigor
i la pluralitat, a PuntBCN treballem
per inventar camins. Tres dies en
què portem a l’espai públic els temes
que ens interpel·len per fer una
aportació pertinent als reptes dels
nostres dies. Tot és al servei de la
construcció de la convivència. Tres
dies d’activitats per viure la cultura
nova que tots desitgem. Només així
es pot enfortir la cultura de l’acollida,
que és el fonament de l’autèntic
diàleg.

DIVENDRES, 3 DE MAIG

DISSABTE, 4 DE MAIG

19.00h
01.00h

19.30h | Inauguració PuntBCN 2019
A càrrec de:

Taula rodona

10.45h | Silenci; estem aprenent
Participen:

Irene Rigau, exconsellera d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya
Michele Fumagalli, professor i autor de Silencio, se
enseña

Lluís Bou, director de PuntBCN
Taula rodona

19.30h | «Feliç tu, perquè no et poden 		
recompensar»
Participen:

Eduardo Drabble, mossèn de San Juan Bosco, a les

Villas de Buenos Aires
Peio Sánchez, rector de Santa Anna, promotor
d’Hospital de campanya de Barcelona

Taula rodona

12.30h | La raó del treball: una promesa de
compliment

Participa:

ZPU, escriptor i cantant de rap

DIUMENGE, 5 DE MAIG

11.00h
18.00h

Testimoni

11.30h | «Déu ha confiat a la família el 		
projecte de fer ‘domèstic’ el món»
Participa:

Romina ‘Rucu’ Escalante, col·laboradora de l’Hogar
de Cristo, a les Villas de Buenos Aires

13.30h | Celebració de l’Eucaristia
Presideix:

Mn. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona

Participen:

Fernando Abril Martorell, president executiu d’Indra
Lluís Ventura, enginyer cofundador i COO en Cobugs

Trobada amb ZPU

22.00h | «Habito aquest infern fins que
algú obri aquella porta»

10.00h
01.00h

Taula rodona

17.00h | Europa 2019, ¿com es pot 			
recomençar?
Participen:

Antonio García Maldonado, assessor en el Gabinet
del president del Govern d’Espanya
Ricardo Calleja, Lecturer del departament d’Ètica
empresarial a l’IESE Business School
PUNTÀS

17.00h | Visionat del documental Faraway 		
land
Cinefòrum amb Albert Escuder, productor del

documental
Testimoni

19.00h | «Només l’amor pot curar una 		
cicatriu com aquesta»
Participen:

Jesús Montiel, poeta i escriptor
José Manuel Roás, professor de Geografia i Història
a l’ESO
Espectacle

22.00h | «Qui obre camins a les tempestes
per fer ploure en el desert?»

PROGRAMA PUNTET
Volem que els nens també siguin protagonistes de PuntBCN i
puguin participar en primera persona d’aquestes jornades.

DISSABTE, 4 DE MAIG
De 3 a 7 anys

12.00h | Contacontes a càrrec de Rosa Fité, creadora
d’espectacles teatralitzats basats en el conte
13.00h | Cants i danses
Lloc: Sala d’actes de PuntBCN

De 8 a 12 anys

12.00h | El castillo del dragón: conte clàssic
adaptat per Rosa Navarro, catedràtica de Literatura
Espanyola a la UB
13.00h | Jocs
Lloc: parròquia de Sants

De 3 a 12 anys

17.00 – 18.30h | Tallers i jocs de taula
Lloc: parròquia de Sants

DIUMENGE, 5 DE MAIG
11.30 – 13h

De 6 mesos a 3 anys | Llar d’infants
De 3 a 7 anys | Jocs 		
De 8 a 12 anys | Gimcana

