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Salvador Puig
Antich: 40 anys del
seu assassinat

L’Audiència anul·la
la condemna contra
Cafèambllet

«Juntes per Can
Vies»: dimarts 4 de
març, 18:30 h

Pablo Hasél
s’enfronta a 2 anys
de presó

El 2 de març de 1974, a
quarts de deu del matí,
va ser executat pel
procediment del garrot
vil a la presó Model de
Barcelona, Salvador
Puig Antich, de 25 anys
d’edat. Membre del
grup llibertari MIL,
havia estat...

L’Audiència de
Barcelona no creu que
els editors de la revista
Cafèambllet, Albano
Dante i Marta Sibina,
hagin de ser
condemnats. El major
robatori de la història
de Catalunya (Part
I + Part II), vídeo...

Des de la CIC
volem mostrar el
nostre suport a Can
Vies. Per això
us convidem a fervos ressò de la cita del
proper dimarts 4 de
març a les 18:30
h, per participar
d’una acció simbòlica en
defensa del centre
social.

La policia espanyola va
arrestar el 4 d’octubre
de 2011 el cantant de
rap Pablo Hasél,
posteriorment acusat
per l’Audiència
Nacional d’un
presumpte delicte
d’enaltiment del
terrorisme...

Espais alliberats en perill
El passat 19 de febrer els Mossos van assaltar La Otra
Carboneria, Centre Social Okupat (laotracarboneria.net) al barri
barceloní de Sant Antoni. Al Contrainfos ho recullen en un
vídeo sobre el desallotjament i a la Directa en una notícia.
continua llegint

8 de març. El NAL de
Granollers presenta el
documental Batzarre

Nou taller de seguretat
digital i activisme a
Calafou

El Nucli d’Autogestió
Local (NAL) a
Granollers de la
Cooperativa Integral
Catalana (CIC)
presentarà el pròxim
dissabte 8 de març el
documental Batzarre,
sobre el fet
assembleaari —del qual
ja ens vam fer ressò en
aquesta notícia—, a La
Llançadora...

El cap de setmana del 5
i 6 d’abril tindrà lloc a
Calafou (Vallbona
d’Anoia) una sego a
sessió de formacio en
seguretat digital i
activisme, a la qual
tothom és convidat a
assistir-hi i aprofitar-ne
les ensenyances. Per
què formar-nos? Com...

Enric Duran: «Un any
després, ja estem més a
prop de construir un
procés just»
L’activista Enric Duran,
va emetre un comunicat
aquest dilluns 17 de
febrer coincidint amb
l’any ja passat des que el
12 de febrer del 2013 el
van intentar portar
davant d’un judici sense
testimonis, sense temps
de preparació i
precondemnant...

Infància i control social:
desmuntant mites sobre la
institució escolar
Ens fem ressò del treball del pedagog Mario Andrés Candelas
publicat al tercer número de la revista de pensament llibertari
Estudios («Control y obediencia», 2013), que ha estat traduït al
català. Aquest article se centra en la infància i el control...
continua llegint

Diners per a tothom! a
l’Ecoxarxa del Bages
Durant quatre
divendres del pròxim
mes de març, l’Ecoxarxa
del Bages ha organitzat
un curs intensiu
d’economia bàsica
impartit per
l’economista i
professora Susana
Martín Belmonte. El
curs es titula “Diners
per a tothom!” perquè
pretén proporcionar les
eines per entendre...

El Butlletí de la CIC
Tothom és convidat a participar en la dinàmica informativa de la CIC i per això, des de
la Comissió de Comunicació, us recordem que ens podeu fer arribar qualsevol cosa
relacionada amb el vostre fer cooperatiu a comunicacio@cooperativaintegral.cat.
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