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21 d’abril.
AureaSocial acull
Aleix Pàmies per
parlar de la Dolça
Revolució
Aquest pròxim
divendres, 21
d'abril, a les 19:00
h, AureaSocial
(Sardenya, 263)
acull una
conferència d'Aleix
Pàmies sobre la
Dolça...

22 d’abril: Som
Pujarnol ens
convida a celebrar
la Primavera
La comunitat de la
Cooperativa
Integral, Som
Pujarnol, situada
en el bell paratge
de la Torre de
Pujarnol (Pla de...

22 d’abril.
Vilafranca celebra
la II Mostra de
Bioconstrucció i
Permacultura
Aquest pròxim
dissabte, 22 d'abril,
al Parc de Sant
Julià, a Vilafranca
del Penedès, tindrà
lloc, de les 10:00
h...

10-14 de maig. IV Conferència
Internacional de Monedes Socials
i Complementàries
Amb el lema «Diners, consciència i valors per al
canvi social», del 10 al 14 de maig tindrà lloc a
Barcelona aquest esdeveniment en què participaran

29 d’abril. Trobada
per la sobirania i
l’autosuficiència
rural
El dissabte 29
d'abril, a Sant
Jaume Sesoliveres
(Piera [Anoia]),
durant tot lo dia se
celebrarà
la Trobada de la
Xarxa...

la CIC, la CAC i les ecoxarxes, amb el punt àlgid de
la fira/mercat que hi tindrà lloc dissabte 13 de maig.
continua llegint

Donem suport a
l’economia real de
Faircoin!
Durant els dos
últims anys,
l’ecosistema de
FairCoop —la
cooperativa de la
Terra per a una
economia justa
— s’ha fet gran, i...

Esther Quintana,
Enric Duran i
Cañamero al nou
vídeo d’Aspencat

Vídeo: Xavier Díez
presenta «El
pensament polític
de Salvador Seguí»

Ha sortit del forn el
nou docuclip oficial
de «Som
moviment»,del disc
Tot és ara, del grup
musical Aspencat.

El passat dijous 6
d'abril, a
AureaSocial ,
l'historiador Xavier
Díez va presentar la
recent publicació
del...

Fins a l’abril: cicle
de conferències
sobre el Kurdistan
Des d’Azadí
(Plataforma de
solidaritat amb el
poble kurd), una de
les activitats que
més acostumen a
fer han estat...

Autogestió, llenguatge i poder
[Un article de Xavi López García (Terrassa,
1977).
Des de fa ja molts anys (gairebé, i a grans trets, uns
trenta), una feixuga bateria de conceptes s’ha estat
filtrant en el llenguatge popular i quotidià. Comprar
un armari és «una inversió»; gastar més diners en
un producte equival a obtenir «qualitat». Fora del
lloc de treball, factures, tarifes, i fins i tot
oscil·lacions borsàries d’índexs hipotecaris han
adquirit importància creixent en la vida diària...
continua llegint
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