
 

 

A GRADICELA 

Consumo ecolóxico 

e responsable 

Na Gradicela xuntámonos 

consumidores de Ponteve-

dra e comarca para mercar 

produtos eco-

lóxicos locais 

e de comercio 

xusto. 

Tratamos de 

alimentarnos 

procurando o mellor  para 

os produtores, para nos e 

para a terra!!! 

Queres participar nunha 

cooperativa de consumo 

responsable en 

Pontevedra? 

Teléfonos: 

  665 97 70 15 (Lolo) 

 692 21 21 66 (Xan) 

Correo: 

 agradicela@agradicela.org 

 administracion@agradicela.org 

Se queres poñerte en 

contacto con nos 

escríbenos ou chámanos: 

consumo 

ecolóxico e 

responsable 

 



 

Por que un grupo de 

consumidores? 

Actualmente organizamos pedi-
dos cada 15 días e contamos 
con labregos  e labregas da co-
marca de Pontevedra, conser-
vas vexetais, produtos de co-
mercio xusto, leite e derivados, 
carne de vacún etc. 

 

 

 

 

 

 

 Alugamos un local que nos ser-
ve de punto de reunión e para 
recibir as encomendas: 

 

R/ Juan Bautista Andrade 

nº 87  

queremos consumir respectando a 
natureza e  o traballo dos produto-
res e produtoras. Interesados por 
impulsar o desenvolvemento da pro-
dución local ecolóxica. 

 

Queremos organizar o noso consu-
mo diario para cambiar o noso xeito 
de consumir e por extensión cam-
biar o modelo de consumo (e de sis-
tema ) que non nos gusta. 

 

A idea é ser unha cooperativa de 
consumo ecolóxico responsable, 
non unha tenda. Ser un grupo de 
persoas interesadas pola produción 
e o manexo da terra, non uns meros 
consumidores. 

 

Se estas interesado en unirte ou 
simplemente coñecernos mellor 
ponte en contacto con nos. 

Un grupo de persoas da co-
marca de Pontevedra estamos 
a promover unha cooperativa 
de consumo ecolóxico e res-
ponsable. 

 

Non nos move o feito de que-
rer ser un punto máis de com-
pra ecolóxica que se veña a 
sumar ás 
diversas ini-
ciativas co-
merciais 
privadas 
que xa  hai 
no noso en-
torno. 

 

Móvenos, 
ben ao con-
trario, poder agruparnos como 
consumidoras e consumidores 
conscientes  que queremos 
consumir san pero tamén que 

Levamos un ano de  

actividade! 


