
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: S�
	3r sector social no 5: Off
	nom juridic 5: OBSERVATORI DE L'ALIMENTACIÓ (ODELA)
	asltres xarxes 5: g649319
	web entitat 5: www.ub.edu/odela/
	CIF/NIF 25: G64939135
	CIF/NIF 26: Barcelonès
	CIF/NIF 27: 
	CIF/NIF 28: Marta Ruiz
	CIF/NIF 29: 934034560
	municipi 5: Santa Coloma de Gramenet
	twitter 5: 
	nºsocis 35: 8
	nºsocis 36: Barcelona
	nºsocis 37: 08921
	facebook 5: https://www.facebook.com/observatoridelalimentacio/
	nºsocis 38: 2
	nºsocis 39: 21/02/2007
	instagram 5: 
	nºsocis 40: Investigació
	carrer 5: Prat de la Riba, 171 - Edifici Verdaguer - Campus de l'Alimentació de Torribera (UB)
	nºsocis 41: info@odela.org
	nom comercial 5: 
	descrició de l'activitat 5: Investigació i divulgació
	ambit geografic 5: Catalunya - Espanya - Europa - Amèrica Llatina
	%dones organitzacio 1: 90
	facturció anual 5: -
	sinopsis 5: Està integrat per un equip d’investigadors i investigadores qualificades de diferents especialitats (antropologia, història, nutrició i sociologia), i majoritàriament relacionades amb les universitats catalanes i entitats socials amb seu a Barcelona. Té una àmplia experiència en l’estudi de les pràctiques i actituds alimentàries en qualsevol de les fases de la cadena agro-alimentària (producció, distribució, consum) i està al servei dels actors de la vida econòmica i social. Des de la seva constitució ha desenvolupat i difós estudis sobre les maneres de vida, opinions, percepcions, aspiracions, actituds i pràctiques de consum, utilitzant les metodologies de recerca més avançades (qualitatives, quantitatives, etnografia real i virtual).
	innovacio de l'activitat 5: S�
	desenvolupament territorial 5: S�
	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: 100
	xarxa a la qual pertany: 
	forma juridica: Associació sense afany de lucre
	nom sector activitat: -


