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dimecres, 19 / juny / 2013 Butlletí Informatiu Grup Clade

 

 Clade nomena David Cos d’Escola Sant Gervasi,

 com a nou president

Clade ha celebrat avui a Bellaterra la seva

assemblea anual on ha aprovat els comptes del

grup, així com el relleu a la presidència.

L’assemblea ha aprovat els resultats del 2012 amb

el manteniment estable de la xifra de negoci  ,

280 M€ de xifra de negoci  , malgrat el context

econòmic que va marcar l’activitat de l’any passat.

El grup va ocupar el 2012 3.845 persones i va

augmentar en un 1% els socis de treball arribant

als 1589.

D’altra banda, l’assemblea de Clade ha nomenat

el president executiu d’Escola Sant Gervasi (ESG),

David Cos, com a nou president del grup, en

substitució del president durant els últims vuit

anys, Miquel Àngel Oliva.

llegir-ne més

Abacus cooperativa tanca el 2012 amb unes vendes de 87,8 milions d'euros

La facturació de Suara s’incrementa un 7,7% i ja supera els 50 milions d’euros

Acord d’Intercooperació entre Gredos San Diego Cooperativa, Florida Grup

Educatiu Cooperatiu, Escola Sant Gervasi Cooperativa i Alecop Cooperativa per a

l'enfortiment d'un model empresarial basat en l'educació i l'autoocupació

Plana de Vic tanca el 2012 amb 60M€ de facturació

Fundació Blanquerna: Últimes sessions informatives per al curs 2013-14

http://grupclade.com//ca-es/actualitat_salapremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=792&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=792&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=785&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=788&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=787&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=794&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=790&idioma=ca-Es
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Clade activa el seu primer Grup d'Interès Mutu entorn dels aspectes jurídics

vinculats a la comunicació 2.0

La Fageda reuneix més de 300 persones a l’Arts Santa Mònica

Lavola ha assistit a la 4a Conferència del Global Reporting Initiative (GRI) on

s'ha llançat la nova guia G4

Èxit de participació en el Dia DESCOBRIR a Lloret de Mar

Li informem que les seves dades han sigut incorporades a un fitxer titularitat de Grup Clade.

Si ho desitja pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancelació o oposició enviant un missatge a grupclade@grupclade.com

http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=789&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=783&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=791&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=793&idioma=ca-Es
http://www.grupclade.com/
mailto:grupclade@grupclade.com
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dimecres, 22 / maig / 2013 Butlletí Informatiu Grup Clade

 

 Clade avança en la implantació del model de gestió de talent comú a les

empreses del Grup

Tres cooperatives del Grup Clade (Abacus, Escola

Sant Gervasi i Suara) van realitzar dijous i

divendres  passat, dues sessions de formació

conjuntes per a l’aplicació d’una eina tecnològica

que permetrà  treballar en un entorn comú per

avaluar les aptituds i actituds de les persones

treballadores d’aquestes organitzacions.

llegir-ne més

Els nous llibres de La Fageda

Presència de Suara a MedESS, la primera trobada de l’economia social i solidària

en la Mediterrània, a Tunis

Escola Sant Gervasi signa un acord amb l'Ajuntament de Sant Celoni per reforçar

les accions formatives en l'àmbit de la química

Abacus Cooperativa celebra les Assemblees Preparatòries de Socis de Consum

2013

Les oportunitats més enllà del producte centren la festa de la Cooperativa Plana

de Vic d’aquest any

Blanquerna Salut organitza aquest estiu un taller d'orientació professional en

l'àmbit de la salut

Lavola porta a terme una campanya informativa porta a porta als barris de

Barcelona

Cultura 03, present a la Fira de l’Ascensió de Granollers, amb una edició especial

del diari Aravallès

http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=782&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=782&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=781&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/admin/NWL/Pres%C3%A8ncia%20de%20Suara%20a%20MedESS,%20la%20primera%20trobada%20de%20l%E2%80%99economia%20social%20i%20solid%C3%A0ria%20en%20la%20Mediterr%C3%A0nia,%20a%20Tunis
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=770&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_salapremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=774&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=778&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=775&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=773&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=780&idioma=ca-Es
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dimarts, 9 / abril / 2013 Butlletí Informatiu Grup Clade

Grup Clade activa els Grups d'Interès Mutu (GIM)

Clade ha posat en marxa la nova sistemàtica de treball aprovada a l’últim Consell Rector per

potenciar la intercooperació tant entre socis del grup, com amb empreses externes alineades

amb els valors del grup.

llegir-ne més

 

La Fageda: "Eliminar la data de caducitat beneficia consumidors i productors"

Èxit de la jornada d’educació infantil de Suara Cooperativa ‘Teixint relacions’ 

Desendolla, el gran projecte de sostenibilitat de l'Escola Sant Gervasi, aprova

amb un excel.lent

Plana de Vic llança diverses activitats entorn de Sant Jordi per reforçar l’origen

dels seus productes

Abacus Cooperativa rep el Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en

Conciliació i Temps

Ara Llibres, cooperativa de Grup Cultura 03, i la Fundació Coromines publiquen

el Diccionari Etimològic, abreujat

Blanquerna organitza la '1a Sessió d'orientació universitària per a pares'

lavola i Innovacc, junts per a l’increment de valor i la innovació

http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=764&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=764&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=763&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_salapremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=750&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=754&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=765&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_salapremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=766&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=761&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_salapremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=756&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=760&idioma=ca-Es
http://www.grupclade.com/
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dijous, 21 / febrer / 2013 Butlletí Informatiu Grup Clade

 

Marc Mussons, nou director de Grup Clade

Marc Mussons és el nou director de Grup Clade, en

substitució del fins ara director, Ignacio González,

després que el Consell Rector del grup aprovés el

canvi el passat 19 de febrer.

Mussons, director financer de Grup Cultura 03,

assumeix dirigir la nova etapa del grup, per crear

una nova estructura i model de gestió que s'adapti

a les noves necessitats dels socis i de l'entorn

econòmic i social actual.

llegir-ne més

"Teixint relacions", primera jornada d'educació infantil de Suara

Abacus cooperativa reflexiona en la confecció del nou Pla Estratègic 2015

La Fageda, a televisió, com a model representatiu del cooperativisme català

Escola Sant Gervasi és reconeguda en la XX nit de l’esport de Mollet del Vallès

Les botigues Plana de Vic tanquen l'any creixent en vendes

Blanquerna obre el període de preinscripció per al curs 2013-2014 amb la 

campanya 'El bon futur existeix'

lavola coordina el procés de Participació del POUM de Banyoles

http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=749&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_salapremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=743&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_salapremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=747&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_salapremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=746&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=745&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=748&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_salapremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=744&idioma=ca-Es
http://grupclade.com//ca-es/actualitat_notespremsa_detall.aspx?id=actualitat&_gIdBase=741&idioma=ca-Es



