
Promogut per: Amb el finançament de:

Dades bàsiques

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº de persones socies:

Data de constitució: Nº de persones treballadores:

Web entitat 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Comarca:

Telèfon: Persona de contacte:

Correu electrònic: 

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat. Economia i política de lucre.

Desenvolupament territorial. Equitat i democràcia.

Internacionalització. Sostenibilitat ambiental.

Col·laboració i intercooperació.

Compromís social i cooperació.

Gestió i organització interna.

Qualitat del treball.

Transformació en cooperativa.

Innovació social o dins de l’ESS

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Pràctica transformadora específica desenvolupada durant la pandèmia:

Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

Nom del sector d’activitat: 

Àmbit geogràfic: 

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Contacte

Bones Pràctiques : Pràctiques Transformadores:

Grup de consum El Cabàs

Katuma

-

-

https://app.katuma.org/cooperativa-de-consum-el-cabas-ca-la-sisqueta/shop

-

618919263

Santa Coloma de Gramenet

calasisqueta

14 (unitats familiars)

Guida

Barcelonès Nord

sisqueta

-09/02/2005

elcabas_calasisqueta

Avinguda Santa Coloma, 104

sisquetagramenet@gmail.com

Catalunya

Grup de consum agroecològic

El grup de consum de productes ecològics El Cabàs de Ca La 
Sisqueta promou el consum responsable, la defensa del medi 
ambient i l'economia solidària. Va nèixer al Lokal Social Krida 
al barri Llatí de Santa Coloma de Gramenet l'any 2005, 
traslladant-se al local de Ca La Sisqueta en inaugurar-se, al 
barri de Riu Sud. 
 
Al Cabàs no hi ha clients, sinó socis i sòcies, que són els  que 
porten de manera voluntària la gestió i les diferents activitats 
que s'organitzen com ara formacions i sortides. 
 
Han augmentat proveïdors amb productes de neteja ecològics, 
a banda de productes de l'hort, làctics i embotits. 
 
El Cabàs i Ca La Sisqueta són socis fundadors de la 
plataforma Katuma. Es potencia iniciar treball conjunt amb 
altres grups de consum dle territori. 
 
Participants de la trobada de grups de consum de l'eix Besòs.

Col·laboració amb abastiment de productes  a la Xarxa Solidària 
Gramenet

El Cabàs de Ca La Sisqueta




