Contacta amb nosaltres!
coordinacio@ateneubnord.cat
T. 610 381 771 / 665 036 479

Per a més informació ens pots trobar a:

www.ateneubnord.cat
info@ateneubnord.cat
@ateneubnord
@ateneubnord
@ateneubnord
t.me/AtCoopBNord
ateneubnord

Imprès sobre paper 100% reciclat que requereix
menys aigua i permet realitzar una reducció
considerable del consum d’energia respecte a un
paper de fibra verge.

L’Ateneu
Cooperatiu del
Barcelonès
Nord
Mapatge i Diagnosi de
l’ESS al territori

Formació per la promoció
i consolidació de cooperatives

formem part d’una xarxa territorial d’intercooperació
Punts d’informació
sobre l’ESS
que desenvolupa
un pla estratègic
a 3 anys per al
foment i la promoció del desenvolupament territorial
mitjançant l’economia social i solidària.

Divulgació,
sensibilització
i i assessorar
Ho fem amb
la voluntat
d’acompanyar
generaciócol·lectiva
de coneixement
l’emprenedoria
a través de dinamitzar i crear relacions socioeconòmiques col·lectives,
democràtiques, justes i solidàries per contribuir a
l’enfortiment
i el creixementi de
l’activitat econòmica
Acompanyament
assessorament
als municipis del Barcelonès Nord, així com a la
creació de llocs de treball de qualitat i d’esdevenir
un referent de coordinació, aprenentatge, innovació
i suport Intercooperació
a la creació i creixement de cooperatives i a
les iniciatives d’economia social i solidària.

Catàleg de serveis
de l’AteneuBNord.
Les cooperatives La Sargantana, Cervesa Capfoguer,
DIP coop, FemProcomuns i La fábrica juntament amb
els serveis de promoció de l’ocupació de l’Ajuntament
de Badalona, IMPO, i de Santa Coloma de Gramenet,
Grameimpuls, i d’altres entitats proveïdores conformen
l’equip promotor i tècnic de l’Ateneu Cooperatiu del
Barcelonès Nord.
La Perifèrica, cercle cooperatiu de la indústria cultural
coordinada per l’entitat El Círcol, treballa per aportar una visió
cooperativa al món cultural del territori.
A l’assemblea, espai de governança i participació de l’Ateneu
cooperatiu hi formen part i participen diverses cooperatives,
associacions i fundacions del Barcelonès Nord.

Coneix totes les entitats
que en formem part!

Quins
serveis
oferim?

Mapatge i Diagnosi
de l’Economia Social
i Solidària al territori.
El mapatge i diagnosi té un paper clau en el
coneixement de la realitat de l’Economia Social i
Solidària (ESS) i el cooperativisme del territori, per això
disposem d’eines d’observació, diagnosi, recerca i
identificació d’aspectes estratègics clau, per tal de fer
un seguiment de l’evolució de la situació i plantejar
noves propostes estratègiques en diferents àmbits.

Formació
per la promoció
i consolidació de
cooperatives.

Oferim una àmplia cartera de
serveis integrals per a l’aprenentatge,
la reflexió col·lectiva, la cooperació i la
transformació social, dirigida a:
Persones emprenedores i Projectes emergents /
Associacions / Entitats / Empreses / Professionals i
Autònoms / Tercer sector / Empreses amb dificultats
de continuïtat / Gestories i Assessories / Escoles,
Instituts i Universitats /etc.

La formació permanent és un dels serveis bàsics per a la
promoció, creació i consolidació de cooperatives i projectes.
Es fa formació multinivell i s’orienta a entitats i projectes
vinculats a l’ESS, empreses i associacions que es vulguin
transformar en cooperatives, persones prescriptores i
entitats educatives.

Facilitació a la
intercooperació, treball
en xarxa i dinamització
territorial.

La divulgació, sensibilització
i generació de coneixement
facilita la generació d’activitat
diversa, essent aquest un element
fonamental de referencialitat.

Divulgació,
sensibilització
i generació de
coneixement.

Es realitzen actes, jornades,
debats, sessions de treball i
formacions específiques,
així com s’elaboren els materials
necessaris amb l’objectiu de
fer arribar l’ESS a més persones,
àmbits i sectors.

La intercooperació vol ajudar al desenvolupament de
processos d’articulació i en la dinamització comunitària,
local i territorial en termes d’ESS. Es dona resposta a les
demandes de les entitats i als projectes del territori,
contribuïnt a facilitar processos, oferint assessorament,
posant en contacte les entitats i creant aliances, realitzant
jornades i formacions específiques.

Punts d’informació
sobre l’Economia
Social i Solidària.
Espai físic amb l’objectiu de proporcionar
informació sobre l’ESS a diferents públics objectius,
participació en jornades, actes, fires o altres
esdeveniments per promoure i visibilitzar l’ESS.

Acompanyament
per la creació i
consolidació de
cooperatives
i projectes
de l’ESS.

Consulta els llocs
on ens pots trobar al
Barcelonès Nord:

ateneubnord.cat

L’assessorament i el suport
cooperatiu es dirigeix a noves iniciatives
socioeconòmiques, així com per a la
consolidació i creixement de les ja existents.
Les actuacions d’aquest servei són a mida
segons les necessitats i van destinades a
persones, associacions i empreses que
vulguin fer la seva activitat en cooperativa,
així com a entitats de l’àmbit educatiu,
i projectes vinculats a l’ESS.

