Qui som?
L’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat
forma part de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius,
un servei present a tot Catalunya per impulsar
l’economia social i solidària.
Sumant les capacitats de tota la comarca, de
les administracions públiques i de les entitats
volem generar ocupació de qualitat i fomentar
la creació de noves iniciatives econòmiques
transformadores.
Associació Social Business City Barcelona
Calidoscoop, SCCL
Consultoria Coop de Mà, SCCL
Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL(COV)
Fundació Acció contra La Fam
Grups Associats pel Treball Sociocultural(GATS)
Associació socio-cultural Tangencial
Central Parc del Baix Llobregat SCCL
Drecera, SCCL Fundació Acció contra la Fam
Eines serveis socio-educatius SCCL
Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Fundació Cívica Esperanzah
Innovació i Economia Social en la Mediterrània
SCEL (IESMED)
Procornellà
Suara Serveis SCCL
Uikú Coworking el Prat SCCL
Els 30 ajuntaments del Baix Llobregat
Consell Comarcal del Baix Llobregat

Contacte
web: http://ateneucoop.elbaixllobregat.cat
email: ateneucooperatiu@elbaixllobregat.cat

Segueix-nos a:
@AteneuCoopBLl

Impulsem
l’economia
social
i solidària

Objectius
Impulsar la creació d’empreses
d’economia social i cooperativa,
i consolidar les existents.
Enfortir la xarxa de l’economia social
i fomentar els projectes de col·laboració
conjunta entre entitats.
Oferir formació regular a persones,
entitats i institucions sobre l’economia
cooperativa, social i solidària.
Permetre la continuïtat de negocis
i de l’activitat empresarial.
Fomentar i promocionar
els valors de l’economia social.

Carta de serveis
Promoció
Diagnosi, visualització i difusió
de l’Economia Social i Solidària al Baix
Llobregat.
Suport a la creació i consolidació
Assessorament i acompanyament
a Cooperatives i Societats laborals en
processos de nova constitució, creixement,
consolidació o internacionalització.
Informació sobre ajuts per creació de
cooperatives, capitalització de l’atur 100%,
bonificacions especials per a joves,
finançament alternatiu.
Transformació i continuïtat
Promoció de la fórmula cooperativa
i les societats laborals per associacions,
SCP o empreses properes al tancament.
Formació
Realització de sessions formatives
i tallers sobre economia social a estudiants
i professorat de grau superior i universitari;
així com formació adaptada a entitats
i centres educatius.
Acompanyament a prescriptors i gestories
Proporcionar formació, eines i recursos
a professionals d’assessories i gestories.

http://ateneucoop.elbaixllobregat.cat

A qui ens adrecem?
Persones emprenedores, treballadores
o aturades de la comarca.
Entitats d’economia social i solidària.
Teixit productiu del Baix Llobregat.
Centres educatius.
Gestories i assessories.
A qualsevol persona, entitat o col·lectiu amb
un projecte o idea empresarial que fomenti
els valors de l’Economia Social.

