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XERRADA COL·LOQUI

Coneixem experiències de xarxes 
cooperatives semblants amb
membres de l’Assamblea de Sants.

Perquè és compartint espais
de trobada i coneixença que
arribarem a treballar plegades.

Busquem formes de coordinació 
per a enfortir-nos entre els
diferents col·lectius:
- Presentació dels col·lectius.
- Construïm EINES?
- Organitzem-nos.

CONSTRUÏM “EINES”? D’ON SORGEIX? CONFIRMA LA TEVA ASSISTÈNCIA

Espai per proposar i valorar eines o 
iniciatives pràctiques per compar-
tir recursos, projectes i activitats, 
i per arribar millor al conjunt del 
nostre territori.

(Com podria ser una senzilla borsa per 
compartir recursos, un espai o canal, 
com un bloc, on compartir calendaris, 
i per promocionar-se, com un butlletí 
de promoció cap enfora, actes, fires o 
jornades obertes, etc.).

Aquesta iniciativa sorgeix de les 
inquietuds compartides d’alguns 
col·lectius i projectes cooperatius 
en el marc de les jornades “Més 
enllà del Capitalisme” cel·lebrades 
al Maig del 2011 a Cal Cases.

Les persones que iniciem aquesta 
trobada som de col·lectius locals com Cal 
Cases, la Eco-Xarxa, la Cooperativa de 
Consum ecològic La Guixa, l’Ateneu La 
Sèquia, l’Ateneu Rocaus, entre d’altres.

Per a confirmar assistència, o per 
qualsevol altra qüestió, podeu 
contactar-nos al correu provisional:
fem.xarxa.bages@gmail.com

ATENEU LA SÈQUIA
C/SANT MIQUEL, 11

MANRESA
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