L'Obrador de Gramenet
Activitat econòmica

Contacte

Nom del sector d’activitat:

Web entitat

Fabricació de pa

Xarxes socials:

Àmbit geogràfic:		

Dades bàsiques

Catalunya

Nom jurídic:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

L'Obrador de Gramenet, SCCL
NIF/CIF:

F67304907
Data de constitució:

18/10/2018

ObradorCoop

Nº de persones socies:

3
Nº de persones treballadores:

1

Forma Jurídica

Cooperativa de treball associat

ObradorCoop

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.

Xarxa a la qual pertany

XES, COOP 57

Carrer:

Carrer Major, 27
Municipi:

Comarca:

Santa Coloma de Gramenet Barcelonès Nord
Telèfon:

639585083

Persona de contacte:

Juan José Moreno

Correu electrònic:

Fed. Coop. de Treball
Altres xarxes:

obradorcoop

obradordegramenet@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:

Manteniment de l'activitat presencial i col·laboració amb
projectes cooperatius
Enllaços externs (Pam a Pam, Balanç Social, video del projecte, etc.):

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

Amb el finançament de:

