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NOTÍCIES

Les prioritats de la
CIC per al 2014 ja
estan en marxa!

Batzarre, el
documental sobre
l’assemblea

6 de febrer.
Esmorzar per
salvar la Carbo

La revolució
zapatista a Chiapas
fa vint anys

En un ambient de
franca germanor i
companyonia,
acompanyats d’unes
miques de pluja, amb
bons àpats i bona
música, més de 70
persones s’han reunit
durant el cap de
setmana del 17 al 19 de
gener a Vilafant (Alt
Empordà) per encarar
els reptes de la CIC.

El documental que us
presentem, Batzarre
(mot èuscar que
significa ‘assemblea’ o
‘junta’), realitzat per
Ángel Méndez, amb
guió original de Félix
Rodrigo Mora i la
participació de diferents
grups que s’organitzen
per assemblees i
promogut
principalment...

La Carboneria, o la
Carbo (com se la coneix
popularment), centre
social ocupat (CSO) al
barri de Sant Antoni, al
número 30 del carrer
del Comte d’Urgell de
Barcelona (metro L1
Urgell, L2 Sant Antoni),
celebrarà aquest pròxim
6 de febrer un esmorzar
popular per salvar-se
del desnonament.

Aquest mes de gener es
compleixen 20 anys de
la revolta zapatista a
Chiapas (Mèxic). La
imatge d’uns escamots
d’homes armats i
emmascarats, que I’1 de
gener de 1993 van
anunciar la revolta a
l’Estat de Chiapas, va
trencar de sobte el
miratge d’un Mèxic
modern i va fer...

Pròxims esdeveniments

Del 14 al 16 de febrer:

EXTRUD_ME 2014. Com fer
impressores 3D a Calafou
Des de la Colònia Ecoindustrial Postcapitalista de Calafou ens
conviden a EXTRUD_ME 2014, els dies 14, 15 i 16 de febrer de
2014, un esdeveniment de polímers, reciclatge de plàstics,
modelatge de peces, muntatge d’impressores 3D i calibratge
d’impressores 3D.
continua llegint

+ informacions

Per una revolució integral
Us presentem la introducció al debat de la XXXIX Jornada
assembleària de la CIC sobre les bases de la Revolució Integral,
que va tenir lloc a Catalunya el dissabte 16 de novembre de
2013. «Allò peculiar de la condició humana és...
continua llegint

Què ha fet la Cooperativa Integral
Catalana el 2013?
Aquest dissabte 14 de desembre va tenir lloc, en el transcurs de
la XL Jornada Assembleària de la CIC, celebrada a l’Espai EcoNens de Cerdanyola del Vallès, l’Avaluació col·lectiva de l’any
2013, on es fa una descripció del camí recorregut...
continua llegint

Nou any, nou Butlletí
Efectivament, encetem aquest 2014 amb el nou Butlletí de la Cooperativa Integral
Catalana, amb esperances renovades i nous i importants reptes comunicatius. Tothom
és convidat a participar en la dinàmica informativa de la CIC i per això us recordem que
ens podeu fer arribar qualsevol informació relacionada amb el vostre fer Cooperativa a
comunicacio@cooperativaintegral.cat.
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