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Ateneu Cooperatiu Baix Llobregat

L'Ateneu us ajuda a gestionar la convocatòria de subvencions Capitalcoop 2017
El divendres 23 de juny s’han publicat al DOGC les bases i la convocatòria de
subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les s
[llegir més]

Sou economia social o cooperativa? Això us interessa!
[llegir més]

Sant Feliu Innova imparteix un nou Taller d'Innovació Social per donar visibilitat als
nostres projectes amb Youtube
De la mà de la Noemí Fuster de BondiaMon, comença un nou taller d'Innovació Social
dins l'oferta formativa del Punt TIC per donar visibilitat als projectes socials a
Youtube.
[llegir més]

Oberta les inscripcions per participar a la primera Fira de l’Economia Social i
Cooperativa del Baix Llobregat (FESCdBLL) dins el recinte de la 44ª Fira Avícola de la
Raça Prat
L’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat i l’Ajuntament del Prat organitzen la primera
Fira de l’Economia Social i Cooperativa del Baix Llobregat (FESCdBLL) dins el recinte
de la 44ª Fira Avícola de la Raça Prat que es celebrarà els dies 1
[llegir més]

La Comunitat Minera Olesana s'incorpora a l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat
El passat dimarts 27 de juny, vam visitar acompanyats per l'Ajuntament d'Olesa de
Montserrat, la Comunitat Minera Olesana SCCL (CMO) per incorporar-la a l'Ateneu
Cooperatiu del Baix Llobregat.
[llegir més]
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La II Taula territorial de l'Ateneu tractarà les clàusules socials a la contractació
pública i les centrals de compra cooperatives.
Aquesta taula, que tindrà lloc a Sant Boi el dimarts 11 de juliol, a tractarà temes
d'actualitat del sector que afecten tant a les entitats d'economia social com als
municipis, com les clàusules socials a la contractació pública o les centrals de compra
cooperatives
[llegir més]

L'Associació Espigoladors busca persones per dues ofertes de feina
L'associació Espigolardors, una organització sense ànim de lucre que lluita contra el
malbaratament alimentari alhora que empodera a persones en risc d’exclusió social
d’una manera transformadora, participativa, inclusiva i sostenible, busca persones
per dues ofertes de feina.
[llegir més]
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