
ContacteDades bàsiques

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

CNAE Principal: Tercer Sector Social:

Web entitat 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Codi postal: 

Comarca: Província: 

Coordenades: Telèfon:

Correu electrònic:

Persona de contacte: 

G146NCTC-225-00

Si No

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Desenvolupament territorial.

Internacionalització.

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Facturació anual: 

Nom del sector d’activitat: 

Descripció de l’activitat:

Àmbit geogràfic: 

% dones dins de la l’organització:     % dones en càrrecs directius:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Àmbits de Bones Pràctiques:


	3r sector social si 5: Off
	3r sector social no 5: Off
	nom juridic 5: COSMENT ROOM, SCCL
	asltres xarxes 5: 
	web entitat 5: cosmentroom.cat
	CIF/NIF 25: F-67360255
	CIF/NIF 26: Barcelonès
	CIF/NIF 27: 41.449709, 2.213482
	CIF/NIF 28: Laia Vilchez
	CIF/NIF 29: 666 14 55 98
	municipi 5: Sta Coloma Gramenet
	twitter 5: -
	nºsocis 35: 2
	nºsocis 36: Barcelona
	nºsocis 37: 08921
	facebook 5: @cosmentroom
	nºsocis 38: 2 (socis)
	nºsocis 39: 14 de febrer de 2019
	instagram 5: @cosmentroom
	nºsocis 40: 8559
	carrer 5: Sant Ramon, 59, local 3
	nºsocis 41: cosmentroom@gmail.com
	nom comercial 5: COSMENT ROOM
	descrició de l'activitat 5: Escape room educatiu per nens, nenes i adolescents
	ambit geografic 5: Santa Coloma de Gramenet
	%dones organitzacio 1: 50%
	facturció anual 5: - (recent constituïda)
	sinopsis 5: Cosment Room és una nova cooperativa que ha habilitat la primera sala d'Escape Room educatiu de Santa Coloma de Gramenet, innovant i implantant la gamificació. Espai habilitat amb material reutilitzat i reciclat.L'activitat s'adreça a nens, nenes i adolescents amb l'objectiu de desenvolupar capacitats com l'autonomia i la cooperació, centrant-se en qüestions com ara el canvi climàtic, la cura del medi ambient i tenint cura de la perspectiva feminista.Han col·laborat amb activitats de la XES i l'Ateneu Cooperatiu, així com amb altres entitats.
	innovacio de l'activitat 5: S�
	desenvolupament territorial 5: Off
	internacionalització 5: Off
	col·laboració i intercooperació 5: S�
	gestio i organitzacio interna 5: Off
	transformació en cooperativa 5: Off
	impacte social 5: S�
	impacte cultural 5: Off
	impacte mediambiental 5: S�
	altres 5: Off
	bbpp altres 9: 
	%dones directius 1: 50%
	xarxa a la qual pertany: 
	forma juridica: Cooperativa de treball associat
	nom sector activitat: Educació i recerca


