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Ateneu Cooperatiu Baix Llobregat

Les Startups d’economia social del Baix Llobregat demanen pas
Diverses Startups d’economia social del Baix Llobregat es van trobar aquest dimarts
30 de maig al Consell Comarcal, a una jornada organitzada per l’Ateneu Cooperatiu
del Baix Llobregat, amb l’objectiu de col.laborar i generar sinèrgies entre elles i les
diferents administracions públiques.
[llegir més]

L'Ajuntament d'Abrera convoca ajuts als projectes de cooperació al desenvolupament
2017
La Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Abrera ha convocat el període de
sol•licituds dels ajuts per les entitats privades sense afany de lucre (ONG’s), que
treballen pel desenvolupament econòmic i al benestar de la població dels països en
vies de desenvolupament.
[llegir més]

La Cooperativa Obrera de Vivendas del Prat ha estat premiada en la primera edició
dels premis Reconeixements CoopCat
La nominació posa en valor la tasca que la COV està fent en relació a la
intercooperació, éa dir el treball amb altres cooperatives i entitats de l’economia
social.
[llegir més]

Èxit a la sessió de Finançament Alternatiu
El matí del dia 14 de juny va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal, la jornada
"Finançament Alternatiu", que va presentada pel Conseller de Desenvolupament
Econòmic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Sr.
[llegir més]

L'Ateneu organitza amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya una formació gratuïta
per a gestories i assessors del Baix Llobregat
Els dies 3 i 5 de juliol es realitzarà el curs "Introducció per
a gestories sobre les formes jurídiques d'Associacions i Cooperatives. Saps com
assessorar-les?". Aquest curs serà impartit pel Col·legi d'Economistes de Catalunya i
és gratuït.
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[llegir més]

Gestiona les teves subscripcions
Impulsat per

Promou

Amb el finançament de

Donar-se de baixa del butlletí

Aquest missatge i els fitxers annexos són confidencials i es dirigeixen exclusivament al destinatari referenciat. Si
l’heu rebut per error, us demanem que ens ho comuniqueu per aquest mitjà i que l’esborreu.
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