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De : Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat
<ateneucooperatiu@elbaixllobregat.cat>

dj., 22 de juny de 2017 14: 35
Ateneus Cooperatius

Assumpte : Butlletí Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat núm. 4

Ateneu Cooperatiu Baix Llobregat

L'Ateneu organitza amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya una formació gratuïta
per a gestories i assessories fiscals 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.
[llegir més]

La II Escola d'Estiu de la XES es farà al Prat de Llobregat
La segona edició de l’Escola d’Estiu de l’Economia Social i Solidària, que coorganitzen
la XES i la Fundació Cívica Esperanzah es celebrarà els dies 29 i 30 de juny i 1 de
juliol a El Prat de Llobregat.
[llegir més]

Reunió informativa sobre Reempresa i l'economia social
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat com a membre de l'Ateneu Cooperatiu
treballa la “Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la
continuïtat d’empreses i/o entitats properes al tancament d’activitat” i com a via de
poder identificar les empreses que es poden trobar en a
[llegir més]

Sant Andreu de la Barca impulsa l'economia social i solidària a través de l'Ateneu
Durant aquests primers mesos d’activitat de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat,
l'ajuntament de Sant Andreu de la Barca, municipi col·laborador de l'Ateneu, ha
fomentat la promoció i dinamització de l’economia social, solidaria i cooperativa.
[llegir més]

Oferta de feina: L'Ajuntament de Sant Boi busca un/a tècnic/a d'innovació social pel
desenvolupament local - fins al 28 de junyL'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat busca un/a tècnic/a per treballar al futur
Centre d'Innovació Social del municipi. El termini s'obre avui divendres 22 de juny i
tanca dimecres 28 de juny.
[llegir més]
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Calidoscoop imparteix a Martorell un curs d'economia social i cooperativa pels
prescriptors de la zona nord de la Comarca
El divendres 9 de juny l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat amb la col.laboració de
l'Ajuntament de Martorell, va realitzar una nova acció formativa en l’àmbit de la
economia social i cooperativa, adreçada als prescri
[llegir més]
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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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