
els principis  
de la botiga cooperativa

què som

qui som

què fem

agroecologia
Producte de proximitat, circuit 
curt i de temporada, per con-
sumir sa per a nosaltres i per al 
medi ambient.

Una botiga amb producte ecològic, sostenible i amb 
un impacte social, on hi pot comprar tothom.

Una cooperativa de consum creada a 2018 amb 
més de 140 sòcies i socis, i que vol seguir creixent.

Venem aliments, productes d’higiene i llar, i fem 
activitats al voltant de la salut, el camp i el consum.

vincle amb el camp
Amb relacions directes i de 
compromís amb qui manté la 
cultura pagesa i ens alimenta 
de manera sana i sostenible. 

sobirania alimentària
Prioritzant petites explotacions 
biodiverses vinculades al territori 
amb respecte a la terra 
i bon tracte animal.

cooperativisme
Cooperativa de consum sense 
afany de lucre que pertany a 
sòcies i socis, i on es decideix 
de manera horitzontal.

cap al residu zero
Envasos reutilitzables i 
producte a granel per evitar 
envasos d’un sol ús i contami-
nar el medi amb plàstics.

economia solidària
Treball digne, comerç just 
aquí i amb el Sud, apostant 
pel mercat social amb pro-
veïdors ètics i socials.



elrodal.coop 
botiga.elrodal.coop

@elrodalcoop @elrodalcoop /elrodalcoop t.me/elrodal

elrodal@elrodal.coop 
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Obert dimecres, dijous i divendres tarda 
            dijous i dissabte matí

-al centre de Sabadell-

si et fas  
sòcia o soci
Seràs copropietària d’El Rodal, 
podràs participar en totes les 
decisions i, si pagues la quota, 
compraràs més barat.

si passes per la  
botiga cooperativa

Tindràs la informació de la 
traçabilitat dels productes per 
poder fer un consum conscient i 
transformador.

carrer de la unió, 46

Exemples de composició d’identificació bàsica de la Generalitat de 
Catalunya en disposició caixa a l’esquerra i centrada, Helvetica Bold, 
cos 30. Per realitzar aplicacions amb les diferents formes del logotip 
de la Generalitat de Catalunya, cal seguir les normes indicades als 
apartats “Elements d’identitat”, “Programa d’imatge gràfica”, “Normes 
gràfiques de composició” i “Color” de la normativa del Programa 
d’identificació visual.

Podeu consultar la normativa en el manual, disponible en línia a 
http://identitatcorporativa.gencat.cat


