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9 de maig. Estrena del documental
Dreceres, a l’entorn de la CIC
El proper divendres, 9 de maig, a les 19:30 h. s’estrena als cinemes Girona de
Barcelona, el documental Dreceres, realitzat pel col·lectiu Inlakesh, que aborda el
procés creatiu i de transformació de moltes persones que han decidit fer un canvi de
rumb i generar propostes més d’acord amb les seves necessitats i maneres d’entendre la
vida. + informació

Fem insubmissió fiscal en suport a
la CIC amb CoopFunding
Ja estem en plena campanya de la declaració de la renda sobre
l’IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques). Com ja
es va fer l’any passat, des de la Cooperativa Integral Catalana
recolzem la campanya promoguda per les...
continua llegint
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El cooperativisme llibertari com a
eina de transformació social: el cas
de la CIC
Ens fem ressò de l’aportació d’Antonio Yagüe Aviñó, “El
cooperativisme llibertari com a eina de transformació social: el
cas de la Cooperativa Integral Catalana”. L’autor va estar l’estiu
passat de visita a AureaSocial, col·laborant-hi i coneixent el
funcionament de la...
continua llegint
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