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Butlletí de l'Ateneu Cooperatiu Baix Llobregat nº13
El butlletí de l'economia social de la Comarca

El Prat Ràdio estrena una secció de cooperativisme
La ràdio del Prat (91.6 fm – www.elpratradio.com) va inaugurar el passat dia 9 d’octubre una secció
de cooperativisme, per fer difusió d’aquesta forma empresarial d’economia social.
(http://www.elbaixllobregat.cat/node/11207)

[llegir més] (http://www.elbaixllobregat.cat/node/11207)

Torna la IV edició de No Límits, el Ralli inclusiu i respectuós
amb el medi ambient
ECOM, entitat col·laboradora de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat organitza la IV edició de No
Límits, el Ralli inclusiu i respectuós amb el medi ambient obert a tota la ciutadania on persones amb
(http://www.elbaixllobregat.cat/node/11211)discapacitat física i conductors de vehicles
[llegir més] (http://www.elbaixllobregat.cat/node/11211)

L’AMB convoca una beca per iniciatives innovadores
d’emprenedoria social tecnològica.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha signat un Conveni-Marc de col·laboració amb IBM i Citilab
per tal d’avançar en la transformació digital de les ciutats i contribuir al benefici general de la societat
(http://www.elbaixllobregat.cat/node/11217)millorant la qualitat de vida dels c
[llegir més] (http://www.elbaixllobregat.cat/node/11217)

La cooperativa Espai Garbuix de Sant Feliu de Llobregat s’ha
adherit a l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat
Espai Garbuix,una cooperativa d’iniciativa educativa sense afany de lucre, centrada en l’educació
preprimària i ubicada a Sant Feliu de Llobregat, s’ha fet membre de l’Ateneu Cooperatiu del Baix
(http://www.elbaixllobregat.cat/node/11220)Llobregat.
[llegir més] (http://www.elbaixllobregat.cat/node/11220)

La Fundació Nou Xamfra s’adhereix a l’Ateneu Cooperatiu
del Baix Llobregat.
La Fundació Nou Xamfra, amb seu a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), i que es dediquen a la
formació i a la integració laboral i social de persones amb discapacitat intel·lectual, s’ha incorporat com
(http://www.elbaixllobregat.cat/node/11221)a nou membre de l’Ateneu Cooperatiu
[llegir més] (http://www.elbaixllobregat.cat/node/11221)

La cooperativa Escola Mestral, obté la segona millor mitjana
de Catalunya en els resultats de la Selectivitat
L’Escola Mestral, fundada l’any 1968, en la línia de la tradició pedagògica catalana, és una cooperativa
de la qual en formen part tots els pares i mares dels alumnes ubicada a Sant Feliu de Llobregat.
(http://www.elbaixllobregat.cat/node/11222)

[llegir més] (http://www.elbaixllobregat.cat/node/11222)

Innobaix s’incorpora a l’Ateneu Cooperatiu del Baix
Llobregat
Innobaix, una associació sense ànim de lucre que vol impulsar i enfortir la capacitat d'innovació de les
empreses i les institucions, s’ha adherit a l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat. Innobaix el formen
ajun
(http://www.elbaixllobregat.cat/node/11223)[llegir

més] (http://www.elbaixllobregat.cat/node/11223)
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