
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: La Colmena, SCCL
	asltres xarxes 5: 
	web entitat 5: teatrelacolmena.cat
	CIF/NIF 25: F 08174005
	CIF/NIF 26: Barcelonès
	CIF/NIF 27: 41.451664, 2.207246
	CIF/NIF 28: Miquel Serra
	CIF/NIF 29: 933852682
	municipi 5: Sta Coloma Gramenet
	twitter 5: @TeatreLaColmena
	nºsocis 35: 200
	nºsocis 36: Barcelona
	nºsocis 37: 08921
	facebook 5: @teatrelacolmenasc
	nºsocis 38: -
	nºsocis 39: 1916
	instagram 5: @teatrelacolmena
	nºsocis 40: -
	carrer 5: Carrer Francesc Viñas, 5
	nºsocis 41: info@teatrelacomena.com
	nom comercial 5: Cooperativa La Colmena
	descrició de l'activitat 5: Entitat amb secció cultural, social i esportiva
	ambit geografic 5: Santa Coloma de Gramenet
	%dones organitzacio 1: 10%
	facturció anual 5: 42.000€ (pressupost)
	sinopsis 5: La cooperativa centenària de La Colmena de Santa Coloma de Gramenet es va fundar inicialment com a cooperativa de consum formada per treballadors. Va esdevenir al poc temps en un dels centres d'inquietuds culturals de la ciutat.Va funcionar com a cooperativa de consum fins l'any 1978. Des de llavors h esdevingut amb seccions cultural, social i esportiva una entitat de dinamització social amb un ingent impacte social donat el volum de socis i la seva història.Col·labora amb altres entitats com el grup de teatre que acull el seu local i el Centre Excursionista Puigcastellar.
	innovacio de l'activitat 5: Off
	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: S�
	impacte mediambiental 5: Off
	altres 5: Off
	bbpp altres 9: Impacte en la memòria històrica local
	%dones directius 1: 10%
	xarxa a la qual pertany: 
	forma juridica: Cooperativa de serveis
	nom sector activitat: Cultura i oci


