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El butlletí de l'economia social de la Comarca

Èxit de la I Fira d'Economia Social i
Cooperativa del Baix Llobregat
La

I

Fira

d’Economia

Social

i

Cooperativa del Baix Llobregat dels dies
15, 16 i 17 de desembre ha estat tot un
èxit. L’objectiu de la fira era crear [...]
Llegir més

Aprovats els 6 projectes singulars
avalats per l'ACBLL
Els sis projectes singulars de promoció
de l’economia social i la creació de
cooperatives i societats laborals [...]
Llegir més

Taula

Rodona

"El

repte

governança

a

les

d'economia

social

i

de

la

empreses
cooperativa:

debilitats i fortaleses"
El pròxim dia 29 de gener a les 19:00h
tindrà lloc la Taula Rodona “El repte de la
governança a les empreses d’economia
social

i

cooperativa:

debilitats

i

fortaleses” organitzada per la Regidoria
d’Empresa de l’Ajuntament de Molins de
Rei, en el marc de la 167a Fira de la
Candelera. [...]
Llegir més

Neix Vitivin, la primera comunitat
vitivinícola professional on-line
La primera comunitat professional on-line
del sector vitivinícola Vitivin ja està en
marxa. La cooperativa té com a objectiu
ser

una

referència

d’intercanvi

de

coneixement i opinions dels diferents
actors del sector, així com una eina de
formació continua.
A Vitivin hi tenen cabuda tots els actius
del món vitivinícola, ja siguin [...]
Llegir més

Sessió formativa d'efectivitat personal
al Prat de Llobregat
L’Ajuntament del Prat de Llobregat ha
organitza’t

una

formació

d’efectivitat

personal el pròxim 30 de gener que té la
finalitat d’ajudar a les persones a ser [...]
Llegir més

Reunió de coordinació entre l’Ateneu
Cooperatiu i l’Ajuntament del Prat
Els tècnics de l’Ateneu Cooperatiu del
Baix

Llobregat

s’han

reunit

amb

l’Ajuntament del Prat de Llobregat [...]
Llegir més

AGENDA

Taula Rodona

Primera

sessió

Fira d'Economia Social i

Cooperatives

d'acompanyament

Cooperativa a la 167a

d'Economia Social, motor

Fira de la Candalera

del canvi

Veure l'agenda completa
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