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Finançat per:

Què és l’Ateneu Cooperatiu
del Baix Llobregat?
L’ Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat és l’espai de trobada, aprenentatge
i reflexió col·lectiva, cooperació i transformació social on:
•
•
•
•

Ajudem a visibilitzar l’economia social i solidària.
Fomentem la creació de noves empreses de l’economia social a la comarca.
Donem suport a les entitats ja existents.
Generem riquesa i ocupació de qualitat als 30 municipis del Baix Llobregat.

•

Volem ser un espai de referència a tot el territori amb el recolzament de 4
cercles territorials.

Oferta de serveis
•
•
•
•
•
•
•

Mapa i observatori de les empreses / entitats socials del municipi:
Cooperatives, Soc. laborals, Fundacions, Associacions, Societats limitades.
Suport a la seva integració a la borsa de treball local i a qualsevol iniciativa o
programa d’ocupació.
Sessions d’auto ocupació cooperativa a persones en recerca de feina.
Catàleg de bones pràctiques i difusió d’activitats.
Accions de sensibilització i formació en temes d’economia Social, emprenedoria i
creació/consolidació de cooperatives.
Assessorament grupal i individual per a la creació d’empreses ESS o per la seva
consolidació.
Suport a la transformació d’empreses interessades, empreses en jubilació, i en
tancament o traspàs.

Oferta de serveis
•
•
•

•
•
•
•

Acompanyament integral gratuït: Disseny a mida de formacions i tutories.
Suport gratuït als tràmits legals i/o col·laboració de suport puntual
complementari als tècnics d’empresa, ocupació i emprenedoria/empresa.
Suport a iniciatives singulars locals de qualsevol tipus que tinguin un caràcter
col·lectiu (ex.: un grup de professionals, una associació de comerciants, persones
en recerca de feina, iniciatives turístiques, culturals, empreses a polígons
industrials o empreses amb uns interessos comuns).
Innovem Social: Propostes originals de solucions d’assumptes locals des d’un
punt de vista ESS.
Fons finançament sense avals per a projectes (en construcció).
Tallers a escoles i instituts de primària, secundària, FP amb visites proposades a
cooperatives i projectes de creació de cooperatives d’alumnes.
Tallers i formació ad-hoc per a gestories locals. Ajudem a integrar una
col·laboració entre aquestes i els serveis de promoció econòmica.

http://www.ateneucoopbll.cat
@AteneuCoopBLl
ateneucooperatiu@elbaixllobregat.cat
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