Día Laborable

Cap de Setmana

7:58
Esmorzo amb productes
quilòmetre zero del Rusc
Que Diu Sí

9:00
Esmorzo amb els
productes de cistella
compartida setmanal
de productors locals

9:00
Vaig a la feina en Bicing,
un servei de bici
compartida promogut des
de l'Ajuntament de
Barcelona

10:00
Treballo al Cloud, un
coworking on convisc amb
altres autònoms com jo

11:00
Demano una càmera
que necessito per a un
reportatge a la
plataforma de
préstecs Lendi

10:00
Llegeixo un llibre de
segona mà que em vaig
comprar a Re Read

11:00
Tinc una idea per millorar
la mobilitat del carrer on
visc i ho escric a Decidim
Barcelona

12:00
Surto a navegar fins a
l'hora de menjar en un
vaixell de lloguer per
hores que vaig reservar
a Nautal

12:00
A la pausa del matí poso el
meu granet de sorra en una
campanya de crowdfunding
de Goteo

13:00
Tinc una reunió a l'altra
punta de Barcelona. Vaig
en una moto d’Ecooltra,
elèctrica i compartida.

14:00
Compro el regal de l'aniversari de la meva mare a
Etsy, una plataforma
d'artesans on hi ha molts
productors de Barcelona

15:00
Li llogo el cotxe al meu
veí a SocialCar per a la
seva excursió a Sitges

14:00
Torno al coworking i
m'arriba la comanda de
menjar casolà que vaig
fer ahir a la nit a
Barcelona Food Makers

16:00
Venc el meu bitllet d'AVE a
Truecalia perquè m'han
desconvocat d'urgència la
reunió del dilluns

15:00
Vaig a fer una
impressió 3D al Fab
Lab Barcelona per
a un client

16:00
Guanyo uns diners extres
impartint una classe
particular en Sharing
Academy, una plataforma
P2P de classes particulars

17:00
Faig neteja d'armari i poso a
la venda tot el que no em poso
a Wallapop

18:00
Quedo amb uns estrangers
perquè visquin Barcelona
com un veí més. Els porto
a un concert organitzat en
una terrassa gràcies a
UpstairsBCN

17:00
Reservo casa per passar
el cap de setmana
vinent amb els amics a
Intercambio Casas

18:00
Em dono un massatge
al Banc del Temps de
Sants

19:00
Avui projecten la
pel·lícula de cinema que
vam demanar que
reposessin al cinema del
barri gràcies a Screen.ly

19:00
Quedo al Meetup amb un
grup de bojos dels idiomes
per practicar anglès

21:00
Tinc un sopar a l'altre costat
de la ciutat. Comparteixo
trajecte amb altres viatgers
gràcies a Shotl.

22:00
Sopo amb els membres de
OuiShare un think tank
que impulsa una societat
col·laborativa justa, oberta
i de confiança

21:00
Vaig a sopar amb un veí
de Barcelona que té
ànima de xef gràcies a
Vizeat

00:00
Torno a casa i vaig a
dormir

ZZZ

00:00
Anem a ballar!

