Cervesa Capfoguer
Activitat econòmica

Contacte

Nom del sector d’activitat:

Web entitat

Brewpub i obrador de cervesa artesanal

Xarxes socials:

Àmbit geogràfic:		

Dades bàsiques

Catalunya

Nom jurídic:

F6497801
Data de constitució:

Abril de 2015

Capfoguer

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

CervesaCapfoguer, SCCL
NIF/CIF:

https://www.capfoguer.cat/

Nº de persones socies:

2
Nº de persones treballadores:

5

Forma Jurídica

Associacions de 1r Grau
Xarxa a la qual pertany

Lafabricadecapfoguer

Cervesa Capfoguer és una cooperativa que té tres branques
de treball: producció artesanal de cervesa amb obrador propi,
brewpub - La Fàbrica, així com una branca de dinamització
social, cultural i econòmica que potencia el cooperativisme i
l'ESS.
Aposta per la gestió democràtica incoporant criteris ètics en
àmbits com el laboral, involucrant a tots els treballadors de la
cooperativa fomentant la participació, en la relació amb els
proveïdors, fent servir producte ecològic i de proximitat. En
l'àmbit de l'elaboració de cervesa tenen el certificat ecològic
CCPAE.
Representa un punt de trobada social i cultural conjuntament
amb l'associació Ca La Sisqueta. Membres actius de la XES,
havent impulsat el Baix Besòs Cooperatiu, i fundadors de la
"Xarec, cooperativa de serveis a la restauració i al turisme
responsable" i de la cooperativa de cervesers artesans
catalans "Les contrabandistes".

Xarxa d'Economia Solidària (XES)
Altres xarxes:

XAREC, Les Contrabandistes, COOP57

restlafabrica
Carrer:

Avinguda Santa Coloma, 104 (local)
Municipi:

Comarca:

Santa Coloma de Gramenet Barcelonès Nord
Telèfon:

647828093

Persona de contacte:

Jordi Pastor

Correu electrònic:

capfoguer@gmail.com

Bones Pràctiques :
Innovació en l’activitat.

Pràctiques Transformadores:
Impacte:

Economia i política de lucre.

Compromís social i cooperació.

Desenvolupament territorial.

Social

Equitat i democràcia.

Qualitat del treball.

Internacionalització.

Cultural

Sostenibilitat ambiental.

Innovació social o dins de l’ESS

Col·laboració i intercooperació.

Mediambiental
Pràctica transformadora específica desenvolupada durant la pandèmia:

Gestió i organització interna.
Transformació en cooperativa.

Altres:

Cessió espais i col·laboració amb la Xarxa Solidària Gramenet.
Plataforma on-line i distribució amb cooperativa de mobilitat.
Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

https://pamapam.org/directori/fabrica-cervesa-artesana-capfogu
er-santa-coloma-gramenet
Promogut per:

Amb el finançament de:

