
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: Cuchara Associació d'emancipació alimentària
	asltres xarxes 5: 
	web entitat 5: www.cuchara.cat
	CIF/NIF 25: G67402099
	CIF/NIF 26: Barcelonès
	CIF/NIF 27: 41.404183, 2.179549
	CIF/NIF 28: Marta Solans / Carolina Zerpa
	CIF/NIF 29: 646242754 / 617859317
	municipi 5: Barcelona
	twitter 5: 
	nºsocis 35: 4
	nºsocis 36: Barcelona
	nºsocis 37: 08013
	facebook 5: https://www.facebook.com/pg/muchacuchara
	nºsocis 38: --
	nºsocis 39: 12/03/2019
	instagram 5: https://www.instagram.com/muchacuchara/?h
	nºsocis 40: -------
	carrer 5: Padilla 210, Baixos
	nºsocis 41: hola@cuchara.cat
	nom comercial 5: Cuchara
	descrició de l'activitat 5: Eines d'emancipació alimentària
	ambit geografic 5: Catalunya
	%dones organitzacio 1: 50
	facturció anual 5: N/A (hem començat la nostra activitat aquest any 2019
	sinopsis 5: Cuchara és una iniciativa que proposa l'alimentació com amotor d'emancipació. Apostem per generar i compartir einesque ens permetin adoptar un rol actiu en els processos relatiusa l'alimentació, des de com es produeix un aliment fins a quanel posem a taula.Les nostres eines són:- Recerca i divulgació: generem continguts, mapejem la realitatalimentària del territori i documentem processos culinaris icol·lectius.- Consultoria i dinamització de processos participatius entorn a l´alimentació
	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: Off
	impacte mediambiental 5: S�
	altres 5: Off
	bbpp altres 9: 
	%dones directius 1: 50
	xarxa a la qual pertany: Xarxa EcoPoblet
	forma juridica: Associació
	nom sector activitat: Alimentació


