Cooperativa Integral Catalana
INICIATIVA EN TRANSICIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL DES DE BAIX,
MITJANÇANT L'AUTOGESTIÓ, L'AUTOORGANITZACIÓ I EL TREBALL EN XARXA

Butlletí · Març · 2014 · 3 · III Època

11-13 d’abril.
Jornada a Manresa
sobre comunicació

13-17 d'abril. IV
Convivències per a
Adolescents

17-22 d’abril a
Calafou. Hack the
biblio!

18-20 d’abril.
Taller d’apicultura
a Can Biarlu

El pròxim cap de
setmana de l’11 al 13
d’abril de 2014 tindrà
lloc a La Séquia
(Manresa) la XLIV
Jornada Assembleària
de la Cooperativa
Integral Catalana que
dedicarà el monogràfic
de dissabte al tema de
«La comunicació en el
procés de revolució
integral.

Hola Comunitat.
Els pròxims 13 al 17
d’abril de 2014 tindran
lloc les IV Convivències
per Adolescents a la
comunitat de Cal Cases.
Adolescents, famílies i
l’equip d’acompanyants
del Projecte
d’Adolescents de
l’Oficina d’Educació de
la CIC estan creant un
espai...

Del 17 al 22 d’abril unes
quantes persones
apassionades per la
cultura llibresca, les
biblioteques i la
preservació i difusió de
la memòria col·lectiva
dels moviments socials,
així com del pensament
crític en general, ens
reunirem a Calafou per
arrencar una
biblioteca...

Els dies 18, 19 i 20
d’abril tindrà lloc a Can
Biarlu (Querol [Alt
Camp]) un Taller
d’apicultura
postindustrial, amb el
qual ajudar a establir un
vincle sa amb les abelles
i el seu entorn.
Es treballarà amb valors
i tècniques de la
permapicultura, molt
mes senzilles...

AureaSocial guanya una sentència
per a la col·lectivització
La resolució del Jutjat de primera instància de Barcelona, en
què es confirma la legalitat del contracte de lloguer de la
Cooperativa Integral Catalana amb els antics propietaris,
permetrà avançar en la compra cooperativa d’AureaSocial, un
altre dels projectes de...
continua llegint

«Retorn», el vídeo que revela què se’n va
fer de l’expropiació d’Enric Duran
Més de cinc anys després de la publicació del diari Crisi, on s’explicava l’expropiació a
39 bancs diferents, d’un total de 492.000 €, un grup d’activistes revelen a Retorn què
se’n va fer dels diners i com ho van viure. El panorama que ens imposa el sistema
actual, la desobediència i la construcció d’alternatives són el motor d’aquesta obra
col·lectiva. El documental es va presentar dilluns 17 de març de 2014 de forma virtual,
mitjançant el web www.retorn.net, i dimecres 26 de març a AureaSocial.

Fiare culmina la
integració amb
Banca Etica

De NexeAnoia a
l’Ecoxarxanoia en
un nou web

FiraCIC, una nova
eina per a firaires,
artesans i artistes

La Cooperativa
Integral es presenta
a Portugal

El passat dissabte 29 de
març se celebrà a les
Cotxeres de Sants, a
Barcelona, la tercera
Assemblea estatal de
Fiare-Banca Ètica que
té com a element
central la culminació
del procés d’integració
amb Banca Popolare
Etica (Itàlia).

L’Ecoxarxa de l’Anoia
ha anunciat l’edició i
publicació del nou web
anoia.ecoxarxes.cat com
a evolució natural de
NexeAnoia, un projecte
que va néixer el
setembre passat com
una proposta
d’interconnexió entre
diverses entitats...

Com a conseqüència
dels acords presos en
sengles assemblees de la
CIC, s’ha posat en
marxa un nou grup de
treball de coordinació
de fires i firaires
d’aquesta que hem
batejat com a FiraCIC.
FiraCIC vol enfortir el
vincle...

El passat cap de
setmana, els dies 15 i 16
de març, la Cooperativa
Integral Catalana va ser
convidada a fer una
presentació a les
jornades Soda Caustica,
organitzades per la
llibreria Gato Vadio de
Porto (Portugal), junt
amb l’espai...

Cooperatives integrals. Cap a una
societat autogestionada
Article publicat en el número 41 de la revista basca “Ekintza
Zuzena”: Les forces de la cooperació L’ideal llibertari d’una
societat organitzada d’una manera honesta, equitativa i justa es
basa en la tradició de la cooperació. L’ésser humà, com a ésser
social que és,...
continua llegint

Revolució integral: una entrevista
a Enric Duran sobre la CIC
Us oferim la versió catalana, realitzada per Xavier Borràs, de
l’entrevista que ha publicat Guerrila Translation feta per Michel
Bauwens de la Fundació P2P, Neal Gorenflo de Shareable, i
l’autor John Restakis, a Enric Duran, de la Cooperativa Integral
Catalana. Les...
continua llegint
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