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Assumpte : Butlletí Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat Nº9

Ateneus Cooperatius

Butlletí de l'Ateneu Cooperatiu Baix Llobregat nº9
El butlletí de l'economia social de la Comarca
TORNEM AL SETEMBRE

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]

El moviment associatiu de discapacitat física ECOM s’integra a l’Ateneu
ECOM s'ha incorporat com entitat col·laboradora a l'Ateneu Cooperatiu del Baix
Llobregat.
[llegir més]

Informació sobre subvencions i premis per organitzacions d’economia social i
solidària:
Durant l'estiu hi ha diverses subvencions i premis per organitzacions d’economia
social i solidària. Us fem arribar la inforamció de les mateixes per si pot ser de la
vostra utilitat:
[llegir més]

Visitem la Fundació FIL (Fundació Integració Laboral)
Des de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat vam visitar la Fundació Integració
Laboral (FIL), ubicada a Esparreguera.
[llegir més]

Anem a visitar la Fundació Nou Xamfra
Des de fa més de 40 anys, a GrupXamfrà treballen per aconseguir el màxim nivell
d’autonomia personal de les persones amb discapacitat intel·lectual.
[llegir més]

Les cooperatives escolars de Martorell culminen el seu projecte
Aquest divendres, les set cooperatives escolars de Martorell, creades en el marc del
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programa “Cultura Emprenedora a l’Escola” promogut per la Diputació de Barcelona i
gestionat per l’Ajuntament de Martorell, han posat a la venda els seus productes
coincidint amb l’inici de la Fira de Primavera.
[llegir més]

La cooperativa Esperit Empresarial s'incorpora a l'Ateneu
La cooperativa Esperit Empresarial s'ha adherit a l'Ateneu Cooperatiu del Baix
Llobregat. Esperit Empresarial, S.C.C.L.
[llegir més]

Trobada amb Fet a Sant Feliu, primer mitjà de comunicació del país on els lectors
són els propietaris.
Aquesta setmana des de l’Ateneu varem conèixer Fet a Sant Feliu, un diari digital de
Sant Feliu de Llobregat i que també és una cooperativa de consumidors i
consumidores de comunicació local.
[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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