
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: No
	nom juridic 5: Grup de consum de l'Ateneu Popular Julia Romera
	asltres xarxes 5: 
	web entitat 5: ara-santacoloma.com
	CIF/NIF 25: G-62831581
	CIF/NIF 26: Barcelonès
	CIF/NIF 27: 41.449771, 2.212931
	CIF/NIF 28: Marc Martínez
	CIF/NIF 29: 635546525
	municipi 5: Sta Coloma Gramenet
	twitter 5: @ateneugramenet
	nºsocis 35: 20 (unitats familiars)
	nºsocis 36: Barcelona
	nºsocis 37: 08921
	facebook 5: -
	nºsocis 38: -
	nºsocis 39: Abril 2002
	instagram 5: -
	nºsocis 40: -
	carrer 5: Carrer Sant Ramon, 51
	nºsocis 41: ateneu@ara-santacoloma.com
	nom comercial 5: El Cabàs de l'AP Julia Romera
	descrició de l'activitat 5: Grup de consum agroecològic
	ambit geografic 5: Santa Coloma de Gramenet
	%dones organitzacio 1: 50%
	facturció anual 5: 20.000€
	sinopsis 5: El grup de consum El Cabàs de l'Ateneu Popular Julia Romera neix en el procés de fundació del propi Ateneu, l'any 2002, amb la voluntat de que els usuaris (unitats familiars sòcies) comprin verdura, fruita i hortalisses ecològiques i de proximitat setmanalment, fet que s'ha mantingut fins l'actualitat.Amb el pas dels anys el grup ha estat enxarxat a ECOconsum i amb les entitats que participen de l'espai de l'Ateneu. En l'actualitat es participa de la distribuïdora Quèviure.Els proveïdors són de l'àmbit local i/o de producció ecològica i cooperativa.
	innovacio de l'activitat 5: Off
	desenvolupament territorial 5: S�
	internacionalització 5: Off
	col·laboració i intercooperació 5: S�
	gestio i organitzacio interna 5: S�
	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: -
	xarxa a la qual pertany: Quèviure
	forma juridica: Associació
	nom sector activitat: Alimentació i consum


