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Butlletí de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat nº 11

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

dc., 27 de set. de 2017 11: 23

Assumpte : Butlletí de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat nº 11

Butlletí de l'Ateneu Cooperatiu Baix Llobregat nº11
El butlletí de l'economia social de la Comarca

La transformació de les Societats Civils Privades en Cooperatives o Societats Laborals
El proper 10 d'octubre tindrà lloc una xerrada sobre transformació de SCP en COOP
que farà la Silvia Moncayo, advocada i mediadora. L'activitat és realitzarà al Centre
de Promoció Econòmica del Prat de 9.30h a 11.30h.
[llegir més]

Oberta la 3a Convocatòria de Projectes de reflexió al Palau Macaya
Si teniu un projecte de reflexió per a la millora social podeu participar a la tercera
convocatòria de Projectes de Reflexió del Palau Macaya.
[llegir més]

Informació sobre subvencions i premis per organitzacions d’economia social i
solidària:
En aquest enllaç podeu consultar informació sobre subvencions i premis als que
podeu optar les entitats d'economia social.
[llegir més]

Acció formativa gratuïta sobre les formes jurídiques d'associacions i cooperatives,
oberta a totes les gestories i assessories del Baix Llobregat
L'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat ha organitzat mitjançant l'Ajuntament de
Vallirana una acció formativa gratuïta sobre les formes jurídiques d'associacions i
cooperatives, oberta a totes les gestories i assessories del Baix Llobregat.
[llegir més]

Participa a la III Taula territorial de l'Ateneu Cooperatiu
El proper dijous 5 d'octubre de 10.00h a 12.15h al Espai Baronda d'Esplugues de
Llobregat (
[llegir més]

Oberta una nova formació jurídic-fiscal i societària per assessorar en creació de
cooperatives adreçada al personal tècnic de les diferents àrees dels ens locals
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Taller: "Formació jurídic-fiscal i societària per assessorar en creació de cooperatives"
[llegir més]

Construint vincles: Empresa social + Empresa convencional
Buscar tenir impacte social alhora que es genera activitat econòmica requereix trobar
noves estratègies, i per això l'any passat vam impulsar l’estudi
[llegir més]

Martorell incorpora la primera escola d’educació especial al programa CUEME
d'emprenedoria cooperativa
Martorell serà el primer municipi de Catalunya amb el primer centre d’educació
especial (l'Escola El Pontarró) que s’integrarà al programa Cultura Emprenedora a
l’Escola (CUEME), amb l’objectiu de fomentar els valors de l’empren
[llegir més]

Transformar-se en cooperativa en processos de tancament. Coneix la història de
Coperauto
Coneix la història de Coperauto, una cooperativa que s'origina el 2013, en el moment
en què els ex-treballadors de l'antic concessionari oficial de SEAT ubicat a Sant
Vicenç dels Horts, a causa del tancament patronal d'aquest, decideixen seguir
endavant creant una coopera
[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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