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Butlletí de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat nº12

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

dc., 04 de oct. de 2017 11: 25

Assumpte : Butlletí de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat nº12

Butlletí de l'Ateneu Cooperatiu Baix Llobregat nº12
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]

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]

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]

La cooperativa MiM Psicologia de Sant Boi de Llobregat s’ha adherit a l’Ateneu
Cooperatiu del Baix Llobregat
Aquest projecte cooperatiu neix de tres joves emprenedores que decideixen establir
un centre de psicologia infanto-juvenil i assessorament familiar diferent i innovador.
[llegir més]

Formació sobre les "Veritats i mentides del tancament d’empreses"
Vols completar els teus coneixements tècnics sobre el tancament d’empreses i els
processos concursals amb aquesta formació gratuïta? Vols aprendre sobre una
qüestió de la que sabem poc?
[llegir més]

Vols desenvolupar la teva activitat econòmica sota la forma jurídica Cooperativa /
Societat Laboral?
Vols desenvolupar la teva activitat econòmica sota la forma jurídica Cooperativa /
Societat Laboral?
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[llegir més]

Transforma la teva activitat econòmica en cooperativa!
Si tens un projecte empresarial de base col·lectiva que actualment està formalitzat
com a Associació, Societat Limitada, Societat Civil o autònom, ara és el moment de
fer el canvi! T’ajudem?
[llegir més]

Taller de creativitat per a organitzacions d'economia social
Des de la Fundació Acció contra la Fam es realitzarà un taller formatiu gratuït per
fomentar la generació d’idees, la cerca de solucions innovadores i la seva implantació
dins de les organitzacions.
[llegir més]

Tres65. Una cooperativa d'última tecnologia
Aquest any s'ha constituït a Corbera de Llobregat la cooperativa Tres65. Aquesta
cooperativa de treball associat proporciona serveis informàtics per gestionar clubs
esportius i també grans esdeveniments esportius.
[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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