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El Sistema de Salut
Pública
Cooperativista a
Celrà

15 de juny a Olot:
fira de l’autogestió i
l’economia
comunal

14-15 de juny. VI
Repera i Fira de
proximitat a Santa
Coloma de Queralt

Ja es poden preinscriure
projectes a CoopFunding

La xarxa territorial de

L’Ecoxarxa de la

Aquest pròxim cap de

a partir d’aquest 19 de maig,

nodes del Sistema de

Garrotxa organitza

setmana del dissabte 14

s’ha obert la preinscripció

Salut Pública

aquest pròxim

i del diumenge 15 de

pública de nous projectes per a

Cooperativista (SSPC)

diumenge 15 de juny al

juny tindrà lloc a Santa

CoopFunding, que podeu fer a

de la Cooperativa

parc de les Móres d’Olot

Coloma de Queralt la

través d’aquest formulari:

Integral CAtalana va

la IV Fira de Projectes

Sisena Repera i la Fira

www.coopfunding.net/inscriu-

participar de la invitació

Autogestionats per a

de proximitat. Com

campanya. Un cop omplert el

que des de la CUP de

una Economia del Bé

alguns ja sabeu, la

formulari us recomanem que...

Celrà es va fer a la

Comú. La Fira

Repera són unes

darrera taula rodona de

s’organitza, d’una

jornades anuals on

maig: «Una...

banda, com un mercat

trobar-se, celebrar,

d’intercanvi de

reforçar...

productes,...

RADI.MS, nou mitjà de
comunicació des de la revolució

Tal com ja anticipàvem en el
missatge del passat 23 d’abril,

comunicació des de la revolució
integral
La resolució de la desobediència com a camí, ens va moure a
autoorganitzar-nos i a generar espais autònoms lliures de
l’opressió. La nostra estratègia s’inicià el febrer de 2013 amb la
protecció de la llibertat de les persones que ja...
continua llegint

Set senzills passos
per fer insubmissió
fiscal amb la CIC

L’art del No en un
món altre

Des de Xiapas:
“Liberando
Tierras”, un fons
monetari per a
col·lectivitzacions

Noves acollides de
l’Oficina de Salut

NO PAGUEM EL SEU

d’aquest dijous 29 de

DEUTE. NO

maig, dedicat aquest

FINANCEM L’ESTAT

mes a Arts i Creació.

Difonem el projecte que

Salut Públic

FES INSUBMISSIÓ

Cultures i Revolució, va

ens arriba des de

Cooperativista (SSPC)

FISCAL A LA

comptar amb la

Xiapas, Liberando

que s’impulsa des de la

presència de dues

Tierras: Què és

CIC en el marc de la

persones excepcionals:

Liberando Tierras?

revolució integral, en

l’artista Núria Güell i el

Liberando Tierras és un

contínua creació i amb

professor Marti Peran,

Fons Monetari

la participació

que van abordar

Llibertari, amb el que es

de tothom.Les acollides

les Estratègies

pretén canviar el

seran...

artístiques per a...

concepte del capital i la

DECLARACIÓ DE LA
RENDA 2014 EN 7
SENZILLS PASSOS
Amb el programa
PADRE omple la
declaració de la renda
segons l’esborrany

La xerrada/debat

rebut. Una vegada feta,

propietat. Com podríem

vés a la casella 752

aconseguir-ho?

(“Retencions”) i

Alliberant espais, a

especifica-hi...

través de la...

La CIC amb Can Vies: construïm
l’alternativa, defensem els barris!
Davant dels tres últims dies de mobilitzacions, de repressió
policial i de diverses informacions aparegudes als mitjans les
ultimes hores, després del desallotjament i enrunament del
centre social autogestionat de Can Vies per ordre de
l’Ajuntament de Barcelona, la Cooperativa Integral Catalana

L’Oficina de Salut ja ha
començat a fer les
acollides al Sistema de

l’Ajuntament de Barcelona, la Cooperativa Integral Catalana
dóna...
continua llegint
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