
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: L'Avalot, SCCL
	asltres xarxes 5: 
	web entitat 5: lavalot.com
	CIF/NIF 25: F-61727665
	CIF/NIF 26: Barcelonès
	CIF/NIF 27: 41.457312, 2.199824
	CIF/NIF 28: Berta Núñez
	CIF/NIF 29: 933919773
	municipi 5: Sta Coloma Gramenet
	twitter 5: @LAvalotTeatre
	nºsocis 35: 3
	nºsocis 36: Barcelona
	nºsocis 37: 08924
	facebook 5: @lavalot
	nºsocis 38: 3 (les sòcies)
	nºsocis 39: Octubre de 1999
	instagram 5: @lavalotteatre
	nºsocis 40: 9002
	carrer 5: Passatge Saragossa, 6
	nºsocis 41: lavalot@lavalot.com
	nom comercial 5: L'Avalot Teatre
	descrició de l'activitat 5: Activitats d'arts escèniques i direcció artística
	ambit geografic 5: Catalunya, Estat espanyol, Europa i Sudamèrica
	%dones organitzacio 1: 66,66%
	facturció anual 5: 100.000€
	sinopsis 5: L'Avalot, SCCL és una companyia de teatre de carrer cooperativa amb experiència des de l'any 1999. Tenen experiència en diferents activitats relacionades amb les arts escèniques (teatre de sala, el circ, la publicitat, l'escenografia, la producció i direcció artística, formació actoral...).Construeixen elements escenogràfics de forma artesanal i amb cura amb el medi ambient, i es proveeixen amb productors i comerços de proximitat.Mantenen relació i projectes concrets amb companyies d'arreu del món com ara de l'Equador.
	innovacio de l'activitat 5: S�
	desenvolupament territorial 5: Off
	internacionalització 5: S�
	col·laboració i intercooperació 5: S�
	gestio i organitzacio interna 5: S�
	transformació en cooperativa 5: Off
	impacte social 5: S�
	impacte cultural 5: S�
	impacte mediambiental 5: S�
	altres 5: Off
	bbpp altres 9: 
	%dones directius 1: 66,66%
	xarxa a la qual pertany: Pam a Pam
	forma juridica: Cooperativa de treball associat
	nom sector activitat: Cultura i oci


