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Ateneu Cooperatiu Baix Llobregat
El butlletí de l'economia social de la Comarca

Ja us podeu inscriure per participar a la I Fira de l’Economia Social i Cooperativa del
Baix Llobregat
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 Cooperativa Obrera de Viviendas del Prat impulsa la I Trobada del “Barri
Cooperatiu”
La trobada intercooperativa va reunir més de 25 persones representants de 12
entitats, associacions i cooperatives del barri
[llegir més]

Nova edició del catàleg de finançament alternatiu
El catàleg de finançament alternatiu recull un seguit d'eines no bancàries per ajudar
a les empreses
[llegir més]

L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca dona suport a la creació de la primera
cooperativa dedicada a l'e-sport a través de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca és un dels municipis que hi col·labora amb
el Consell Comarcal en el projecte Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, amb
l’objectiu de promoure i dinamitzar l’economia social, solidària i cooperativa.
[llegir més]

Les entitats d’economia social sense ànim de lucre poden demanar fins el 24 de juliol
les subvencions del Programa de mesures actives d’inserció
Les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre i amb
àmbit d'actuació a Catalunya, que tinguin experiència en la realització d'accions
d'inserció laboral per a col·lectius en risc o situació d'exclusió social, poden presentar
la seva sol·licitud per participar al Prog
[llegir més]
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Cornèlia: cervesa artesanal des de una cooperativa de Cornellà
La cervesa Cornèlia és una fabrica de cervesa artesanal ubicada a Cornellà de
Llobregat.
[llegir més]

Tens una idea? comença el període d'inscripcions gratuïtes a la incubadora UIKÚ
La coworking UIKÚ ha obert el període d'inscripcions gratuïtes al Programa de
mentoria, dinamització i Promoció de l'Economia Cooperativa 2017.
[llegir més]

La cooperativa Espai Garbuix obre inscripcions pel nou curs
Espai Garbuix és una cooperativa d'educació preprimària ubicada a Sant Feliu de
Llobregat. Enfocada en l'acompanyament emocional i l'expresió creativa, ha obert
uinscripcions pel curs 2017-2018.
[llegir més]

Gestiona les teves subscripcions
Impulsat per

Promou

Amb el finançament de

Donar-se de baixa del butlletí
* Feu extensiu el butlletí a qui considereu oportú
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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