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Reprenem el Butlletí
Reprenem, finalment, el Butlletí periòdic de la Cooperativa Integral Catalana, després
d'un temps en què ens ha estat impossible d'editar-lo i fer-vos-el arribar.
Per aquest motiu, doncs, no solament us en demanem disculpes sinó que us animem a
participar-hi. Feu-nos arribar novetats i suggeriments a
comunicacio@cooperativaintegral.cat. Moltes gràcies!

14-16 d’abril. Hack
The Earth 2017! a
Ca la Fou

19 de març.
«Quina educació
volem?», a Lleida

Es funda la
Bioregió Est de la
CIC

Can Tonal acull la
IIIa reunió sobre el
sistema econòmic

Calafou, projecte
públic productiu de
la Cooperativa
Integral Catalana
situat a l'Anoia
(Bioregió Sud),
torna a organitzar,
del 14 al...

Organitzat per
l'associació
Llavors de
Vincle i el
col·lectiu A les
Trinxeres, aquest
pròxim diumenge
19 de març tindrà
lloc...

Per bé que la
primera assemblea
de la Bioregió Est
(BREst) de la
Cooperativa
Integral Catalana
no tindrà lloc fins...

La propera reunió
presencial del grup
de treball del
sistema econòmic
de la CIC, serà la
tercera que es
realitza...

La CIC també és Poble Rebel i
dóna suport econòmic al
projecte
La darrera Assemblea Permanent de la CIC,
celebrada el passat dilluns 20 de febrer, va acordar
donar suport econòmic al...
continua llegint

Vilanova
Informació es fa
ressò d’una nova
cooperativa
integral a l’Anoia
Vilanova
Informació, portal
de comunicació de
Vilanova del Camí
(web, ràdio i
televisió), s'ha fet
ressò aquest dilluns
del naixement,...

Joan Solana
explica la CIC en
un vídeo
divulgatiu
El vídeo que us
presentem avui, i
que protagonitza el
company i activista
Joan Solana,
Piquete, es el
resultat de la...

El diari «Ara» al
Camp de
Tarragona parla
de la moneda
social i la CIC
L'edició al Camp de
Tarragona del diari
Ara d'aquest
dimecres 25 de
gener dedica una
pàgina sencera,
confegida pel
periodista...

Enric Duran: «La
judicialització de la política no
és d’ara»
El company Enric Duran, cofundador de la
Cooperativa Integral Catalana, a l'exili des de l'any
2013, ha escrit un breu...
continua llegint

Samuel Carmona
impulsa un llibre
sobre el nou
sistema de salut
Samuel Carmona,
artífex a la
Cooperativa
Integral Catalana
de l'àrea de salut de
2011 a 2013 —en
què va
desenvolupar...

Dediquem aquest Butlletí al soci, company i activista
Txema Labios, recentment traspassat.

Comissió de Comunicació · CIC |
comunicacio@cooperativaintegral.cat.

Visiteu el web de la CIC i els blogs
de la BRNord i la BRSud .

