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Santa Coloma de Gramenet
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Juan José Moreno

Barcelonès Nord
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obradorcoop

Carrer Major, 27

obradordegramenet@gmail.com

Catalunya

Fabricació de pa

Obrador d'elaboració de pa artesanal situat al barri centre de 
Santa Coloma de Gramenet, sent l'únic de producció ecològica 
que existeix a la ciutat.  
 
Intercooperen amb altres cooperatives de Catalunya i mostren 
un gran interès en participar en els diferents espais de 
desenvolupament de l'economia social i solidària del territori, 
entre els quals es troba el Baix Besòs Cooperatiu - XES.  
 
Actuen amb consciència de la necessitat de tenir cura del medi 
ambient, estalviant en recursos energètics i consumint energia 
renovable i, per això, la cooperativa és sòcia de Som Energia. 
També són proveïdors de grups de consum de la ciutat com El 
Cabàs de l'Ateneu Popular Julia Romera. Participen de la 
banca ètica i cooperativa sent socis de Coop57 i Caixa 
d'Enginyers.

Manteniment de l'activitat presencial i col·laboració amb 
projectes cooperatius

Video TV Badalona: https://www.youtube.com/watch?
v=vvSjU_fknyQ

L'Obrador de Gramenet




