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Intercooperem per enfortir-nos:
dues formacions emmarcades
dins de l’alTERna’t 2022
El Lab manlleu, espai de Coworking, acull
aquest mes dues sessions formatives adreçades a cooperatives i associacions. Sota
el títol d’Intercooprem per enfortir-nos s’han
programat dues formacions diferents emmarcades dins del mes de l’Economia Social i Solidària (ESS) alTERna’t 2022 i organitzades conjuntament per la xarxa alTERna’t d’Economia Social i Solidària i l’Ateneu
Cooperatiu de la Catalunya Central
La primera, Per què intercooperar, es
farà el dimarts 20 de setembre, de 16 a 19
h. Aquesta primera sessió anirà a càrrec de
Pepa Muñoz i es parlarà sobre el concepte
de l’intercooperació i els motius i recursos
per a fer-ho dins l'ESS.
La segona sessió, Eines jurídiques i financeres al servei de la intercooperació,
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anirà a càrrec de Miquel Miró i es farà el
dimarts, 27 de setembre, de 16 a 19 h.
Per a més informació i inscripcions podeu accedir al web ja.cat/formacionscoop.

A través d’aquest espai, durant les setmanes vinents, anirem mostrant diverses
pàgines de la Memòria de l’OPE de l’any 2021. Podeu consultar tota la memòria a
l’apartat de Dades del web www.manlleu.cat/ope.

Comença un curs d’Excel organitzat per l’OPE Formació
El servei de Formació de
l’OPE organitza un curs
d’Excel bàsic de 45 hores.
Aquesta formació permetrà a
les persones participants
adquirir coneixements de
l'entorn del programa i la
capacitat de completar tasques de forma independent.
Conèixer i demostrar l’aplicació correcta de les funcions principals de
l'Excel. El curs està adreçat prioritàriament a persones treballadores i
està subvencionat. No té cap cost
per a les persones participants.
Continguts: Aplicació de fórmules i funcions (10 h), cel·les i rangs
(10 h), creació de gràfics i objectes
(5 h), taules (5 h), creació i administració de fulls de càlcul i llibres (10

h), Gestionar i compartir llibres (5 h).
Dates del curs: del 20 de setembre
al 10 de novembre.
Dies i horaris: dimarts i dijous, de
17 a 20 h.
Per a més informació podeu contactar amb el servei d’OPE Formació:
al correu formacio@manlleu.cat o
per telèfon al 93 851 50 22.

