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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 · OCTUBRE · 2015 · 7 · III Època

10 d’octubre, a
Olot. 1a Assemblea
bioregional Nord
de la CIC

19-0. Preparem
l’Assemblea
Permanent de la
CIC

S’inicia la
descentralització de
la Cooperativa
Integral Catalana

Nous llocs i horaris
d’acollida per als
projectes
productius

El nou Rebost de

El pròxim 19

Durant les Jornades

La Comissió de

l’Ecoxarxa Garrotxa

d’octubre tindrà lloc a

Assembleàries d’aquest

Projectes Productius

(Olot) acollirà la 1a

AureaSocial

17-19 de setembre,

de la Cooperativa

Assemblea biroegional

l’Assemblea

celebrades a Anglès

Integral Catalana (CIC),

Nord de la CIC. Com

Permanent de la

(Selva), es va debatre

que té com a objectius

molts de vosaltres

Cooperativa Integral

sobre el camí de

acompanyar els

potser ja sabeu la CIC

Catalana (CIC). Com

descentralització de la

projectes que necessitin

ha iniciat la seva

alguns de vosaltres ja

CIC i les assemblees

assessorament, així com

descentralització. [Si en

sabeu s’han decidit

bioregionals i es va

dinamitzar

voleu més informació,

alguns canvis

arribar a diversos i

projectes productius

la podeu llegir baixant-

importants en el

importants acords per

públics, estrena un nou

vos el document sobre

funcionament que hem

iniciar aquesta nova

horari d’acollides en

la descentralització.

de tenir en compte

singladura de la

tres localitzacions

aquest procés s’ha

alhora de preparar les

Cooperativa Integral

diferents del territori a

decidit…

Permanents...

Catalana.

partir d’aquest mes

https://cooperativa.cat/wp-admin/admin-ajax.php?action=knewsReadEmail&id=19

Pàgina 1 de 4

Butlletí de la Cooperativa Integral Catalana / Octubre · 2015 · 7 · III Època - Cooperativa Integral Catalana

6/10/15 19:35

d’octubre.

Per què faré campanya pel 27-S…, i
després!
[Aquest article d’Enric Duran ha estat publicat en català a La
Directa el 9 de setembre de 2015.]
Fa uns anys que no participo activament en moviments socials de
protesta i em centro en moviments socials autogestionaris, post
estatistes i post capitalistes. Potser la meva darrera incursió en el
terreny de moviments socials, que en podríem...
continua llegint

Companys de la
CIC, de l’OCM,
recullen el premi
Memorial per la
Pau

L’Ecoxarxa
Garrotxa estrena
blog
setembre l’Ecoxarxa

Diversos veïns i veïnes

L’Enric Pons, en Chris

Garrotxa disposa d’un

de Sant Pere i Sant

La ZAD (Zona a

Fanning i en Rosend

blog públic amb la

Antoni de Vilamajor

Defensar) de Notre-

Torrent —tots tres

voluntat de tenir una

(Vallès Oriental) ens

Dame-des-Landes

col·laboradors de la

finestra de difusió de la

hem anat reunint des de

(Bretanya [Estat

Cooperativa Integral

seva tasca, especialment

l’estiu per organitzar

francès]) ha fet pública

Catalana (CIC)—, van

a l’entorn de la

una jornada sobre

una declaració en què es

ser aquest divendres 2

comarca. Al blog, a més

educació lliure i

declara «autònoma»,

d’octubre al Centre de

de poder seguir

respectuosa. Som

com ja han fet alguns

Lectura de Reus, en

l’actualitat del col·lectiu,

conscients que els

municipis del Kurdistan

qualitat d’integrants de

hi trobem les dades

canvis en l’educació són

del Nord (a Turquia) en

l’Observatori

bàsiques de l’Ecoxarxa

una qüestió fonamental

resposta a la guerra

Ciutadà Municipal,

(qui som, què...

per al canvi social...

declarada pel govern...

Des del passat 25 de

24-O. Jornada
d’educació lliure i
respectuosa a Sant
Pere de Vilamajor

Declaració
d’autonomia de la
ZAD de NDLL en
solidaritat amb el
Kurdistan

La defensa del territori en el
https://cooperativa.cat/wp-admin/admin-ajax.php?action=knewsReadEmail&id=19
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projecte de transformació
Publicat per Apoyo Mutuo en castellà el 22 de setembre de 2015.]
La crisi econòmica, política i social dels últims anys coincideix i es
reforça amb unes greus crisis ecològica i energètica mundials,
arrelades en la dependència cap als combustibles fòssils de les
societats industrials i en la necessitat que té el...
continua llegint

Acords de
l’Assemblea
Permanent de la
CIC de setembre

La CIC cerca grups
per fer proves pilot
de democràcia
econòmica

La CIC es presenta
a Besançon i Dijon

Nota sobre el funcionament
del web de la xarxa social

Convidada pel col·lectiu

Des del passat 20 de juliol, el web

Resto Trottoir, la

de la xarxa social

El passat diumenge 19

La Cooperativa Integral

Cooperativa Integral

(http://cooperativa.ecoxarxes.cat),

de setembre, durant la

Catalana ha iniciat la

Catalana (CIC), de la

eina bàsica de comunicació interna

celebració de les LIX

recerca de grups que

mà de Xavier Borràs,

de la Cooperativa Integral

Jornades

vulguin participar en la

membre de la Comissió

Catalana, multitud d’ecoxarxes i

Assembleàries, es va

realització de proves

de Comunicació, s’ha

projectes afins, ha caigut i no s’hi

reunir l’Assemblea

pilot de democràcia

presentat a les ciutats

pot accedir amb normalitat.

Permanent de la

econòmica. Quan

de Besançon i Dijon els

D’ençà d’aleshores estem

Cooperativa Integral

parlem de democràcia

dies 18 i 19 de setembre.

treballant per restablir-lo, tractant

Catalana a Anglès

econòmica

Besançon és una ciutat

que els seus gestors, Lorea [n-1],

(Selva) i va prendre …

ens referim a un

de França…

es...

model…
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24-0. Trobada de monedes socials
enxarxades amb la XES
Tothom és convidat a participar en la Ia Trobada de monedes socials enxarxades amb la
XES (Xarxa d'Economia Solidària) que es realitzarà la tarda del dissabte 24 d’octubre
entre les 16h i les 20h, en el marc de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya que,
com cada any, es realitzarà els dies del 23 al 25 d’octubre a l’Antiga fàbrica Fabra i
Coats, al barri barceloní de Sant Andreu. [+ informació]

Comissió de Comunicació · CIC | comunicacio@cooperativaintegral.cat
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