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Associacionisme. Neix l’Ateneu Cooperatiu de L’H, que aplega entitats promotores de projectes d’emprenedoria col·lectiva

L’economia social i
el cooperativisme,
eixos de La Col·lectiva
Difondre els valors del cooperati·
visme i de l’economia social i donar
suport a les futures iniciatives que
sorgeixin a L’Hospitalet al voltant
de projectes d’emprenedoria col·
lectiva són els objectius d’aquest
ateneu constituït el 2018. Al darrere
hi ha cinc cooperatives de la ciutat:
la Fundició, EduVic, Coop de Mà,
Drecera i l’Espai Brotes.

Les cooperatives
escolars planten
parada als mercats
Santa Eulàlia i Bellvitge han aco·
llit a l’entorn dels seus mercats
municipals les parades de les
cooperatives dels 14 centres
escolars que participen en les
iniciatives Cultura emprenedora a
l’escola, per a alumnat de primà·
ria, i Empresa jove europea, per
a alumnat d’ESO. Més de 400
alumnes han venut els productes
que han creat gràcies a aquests
projectes.

Amb el suport de la Generalitat
i de la xarxa catalana d’ateneus
cooperatius, es presenta com “un
espai de concertació entre entitats
públiques i privades per al foment
de l’economia social i solidària, la
creació d’empreses cooperatives
i la generació d’ocupació arrelada
al territori”. La mouen valors com
l’equitat, la sostenibilitat, el compro·

mís amb la comunitat i la transfor·
mació social, i neix amb la voluntat
de ser present a tots els barris.
A l’actualitat, presta assessora·
ment a qui tingui un projecte coo·
peratiu, participa en la recuperació
de la memòria del patrimoni fabril i
del cooperativisme a la ciutat i or·
ganitza xerrades sobre consum ètic,
com per exemple la recent taula de
debat que va tenir lloc a l’escola Pa·
tufet sobre com l’economia social
pot transformar l’educació. y
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Més informació:
www.ateneulh.coop

FOTO CEDIDA PER LA COL·LECTIVA

Cinc cooperatives hospitalenques són les
impulsores de La Col·lectiva, o el que és el
mateix, l’Ateneu Cooperatiu de L’Hospitalet

L’Escola Patufet va acollir una de les darreres jornades de La Col.lectiva

Servei Social
Nou local per a l’Escola
Oberta de Càritas al
barri de Pubilla Cases
L’Escola Oberta de Càritas a L’Hos·
pitalet ha estrenat noves instal·
lacions al carrer de Floridablanca,
a Pubilla Cases, amb un acte de
celebració amb voluntaris i usuaris.
El servei, amb més de 35 anys de
trajectòria, ofereix formació i acom·
panyament per aconseguir noves
oportunitats laborals. A l’actualitat
s’hi fan cursos de llengua, cuina, in·
formàtica i de cura de la gent gran,
entre d’altres. y

