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https://vimeo.com/435100299


És el moment d’alimentar-nos 
d’una altra manera. 

És el moment de respectar la terra.
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La crisi de la COVID-19 ens ha 
revelat cap on hem d’avançar. I ja 

estem obrint camins per arribar-hi.
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Uns camins que ens tornen als 
orígens, a les arrels. 

A les arrels on creix el futur.

4



Cal respensar el present.

I DESCOBRIR i CUINA 
tenim una proposta.
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Des del nostre model cooperatiu.

I amb l’aprenentatge 
d’una experiència d’èxit col·lectiu: 

#llibreriesobertes 

 amb el territori.
Des del nostre compromís
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LINK AL WEB 

https://llibreriesobertes.cat


Arriba

 ARRELS
Arrels és la comunitat dels qui estimem els aliments de qualitat, 

però també dels qui entenem la vida al ritme de la natura, el valor 
de l’artesania, el respecte pel paisatge.

I Arrels ens ofereix entorns 
on compartir aquest estil de vida.
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Som la comunitat 
dels que estimem 

la terra, les mans i la vida.
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WEB
REVISTA

RÀDIO
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QUÈ SOM?
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QUÈ SOM?

Web És la nostra plaça, l’espai de trobada de la 
comunitat d’Arrels on els interessos locals es 
comparteixen a nivell local.

L’actualitat del nostre àmbit, l’agenda de les 
tasques del món rural i dels esdeveniments, un 
espai per a makers o un consultori irreverent en 
són algunes de les seccions.

Una ràdio amb programació estable i un mercat 
de pagès virtual superaran els límits de la 
pantalla.
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QUÈ SOM?

Web

MAKERS LAB 
L’espai per 
aprendre a 

fabricar tot el 
que necessites 

des de casa

CONSULTORI
Respostes 

inesperades als 
conflictes 

quotidians de la 
vida rural 

RÀDIO
Els podcasts i la 

radiofórmula 
que 

acompanyaran 
els teus dies

AGENDA
Quan s’ha de plantar 

una tomaquera? 
Quin dia és la Fira de 
Formatges de Sant 

Ermengol? 
El calendari 

imprescindible de la 
vida rural d’avui.

MERCAT 
El mercat de 

pagès 
setmanal, en 
versió virtual.

 La nostra plaça.

ACTUALITAT 
Informacions i 
entrevistes per 

estar al dia



Funciona per to, continguts, punt de vista, 
estètica… i èxit. Referent global del nou prestigi del 
món agrari. Gran comunitat a xarxes socials: IG 157k 
followers. TW 65k, FB 193k followers.
Tot i estar centrat en pagesia, respira l’esperit que 
imaginem i té apartat de lifestyle interessant.

 

ELS  NOSTRES  REFERENTS
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Web

https://modernfarmer.com/
https://modernfarmer.com/
https://modernfarmer.com/
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QUÈ SOM?

Revista Una publicació trimestral protagonitzada per 
persones i paisatges, atenta al ritme de la 
natura. 

Reportatges, entrevistes, relats, articles 
d’opinió… centrats en històries individuals i 
col·lectives que ens inspiren
Amb les signatures dels periodistes, escriptors i 
fotògrafs reconeguts que ens expliquen com és 
el món que torna.
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QUÈ SOM?

Revista

REPORTAT-
GES

L’actualitat, els 
debats, els 

paisatges, etc. del 
món que torna.

RELATS
de la vida 
rural, amb 
escriptors 

d’avui

OPINIÓ
Altres veus 

del món 
rural.

TENDÈN-
CIES

Cap on avancen 
l’alimentació, 

l’energia, 
l’arquitectura…?

LIFESTYLE
RURAL

Viure bé és viure en 
un entorn bell i 

sostenible. Tot el que 
ens cal i com ens ho 

podem construir.

RETRATS
Protagonistes 

que ens 
inspiren.

Revista



REGAIN: Fa una aproximació al món de la pagesia i la cultura 
agrícola, amb el to  i el tractament visual que volem per Arrels.

Amb un disseny modern, sense ser inaccessible i un clara 
intenció d´esdevenir estèticament impecable. 

Ens agrada molt el relat que té i com tracta la nova generació 
camperola.

ELS NOSTRES REFERENTS
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Revista

També ens inspiren::  
The Gourmand
Kinfolk

https://www.regain-magazine.com/
https://thegourmand.co.uk/
https://thegourmand.co.uk/
https://kinfolk.com/
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QUÈ SOM?

Ràdio La música, els sons i les paraules del món que 
torna ens acompanyen tot el dia. 

La radiofórmula de les nostres vides alternada 
amb magazins, informatius, entrevistes i altres 
formats innovadors.
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QUÈ SOM?

MAGAZIN
 Entrevistes, 
reportatges, 

cròniques, converses, 
tertúlies i humor.

RADIO-
FÒRMULA

La música que 
parla del món 

que torna.

INFORMATIUS
Programa de servei 
i actualitat agrària, 

fet per i per a la 
comunitat pagesa. 

PERSONAT-
GES

Retrats íntims 
de persones que 
han tornat a les 

arrels.

ENTREVISTES
Properes i 

personals a 
referents de vida 

sostenible i 
responsable.

Ràdio

HUMOR
Una visió 
desacom-

plexada de la 
vida rural. 

EXPERTS 
Amb ells, cada 

dia rebrem nous 
coneixements
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De què 
parlem?

ARRELS
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IDENTITAT PILARS

La Terra
Paisatges, pobles, camps, pastures, cases 

pairals, camins, cabanes de pastor, horts, jardins, 
boscos, animals, rius, fonts, arbres, blat…
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IDENTITAT PILARS

Les Mans
Fusters, arquitectes, manyans, pagesos, 
pastors, músics, terrissaires, pastissers, 

artesans, escriptors, sastres…
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IDENTITAT PILARS

La Vida
Aventures, córrer, aprendre, menjar, saltar, 

viatges, amors, escoles, riure, projectes 
impossibles, vida conseqüent, natura…  
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Qui som?
ARRELS
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Visquem al camp o a la ciutat, volem viure  
acompassats amb el ritme de la natura, lluny de 
l’estrès de la vida urbana. Gent que estimem els 
aliments que ens dóna l’entorn, la cuina feta a 
casa i els àpats reposats a taula. 

Gent que volem viure millor
Ens agrada recuperar i preservar la saviesa 
tradicional: els objectes quotidians, però únics, de 
qualitat i que duren.. Ens agrada conservar-los i 
aprendre a construir-los. Els teixits, la fusta, la 
terrissa, el vidre, el ferro… Són els materials d’una 
vida allunyada dels objectes d’un sol ús.

Gent que volem aprendre

Estem en contra de la sobreexplotació del 
planeta. Consumim aliments de proximitat 
produits amb criteris d’agricultura sostenible. 
Evitem el malbaratament. Tractem els animals i 
el paisatge amb el respecte que no els hauríem 
d’haver perdut mai.

Gent que respectem l’entorn Gent que estimem els orígens
Sabem que els nostres orígens són fora de l’asfalt. 
Ens els estimem i els reivindiquem. La natura, el 
camp i el mar, la seva gent, els seus pobles i els seus 
oficis  són els referents que inspiren el nostre estil 
de vida, són el que volem ser.

QUI SOM?
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Manifest.
Arrels

Link al llistat de signants completa

https://mercatarrels.cat/manifest/
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Un nou ecosistema de valors

CULTURA 
MAKER

TRAÇABILITAT

AGRICULTURA 
DE PETITA 

ESCALA LOCAL

MALBARATA
MENT ZERO

KILL
WHAT 
YOU
EAT

BLUE 
ZONES

ANCESTRY 
BASED
DIETS

PRODUCCIÓ
RESPONSABLE

ÉTICA

RESPONSA-
BILTAT 

ANIMAL

Aquest nou estil de vida 
revaloritza un ecosistema de 
creences molt connectades 
al nostre passat. Aquests 
valors defineixen la nostra 
comunitat.



“És en les arrels on trobo totes 
les constel·lacions”

Joan Miró
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Arrels
és més 

que un web, una 
revista, una ràdio…



És el moment d’impulsar 

mercatarrels.cat
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Un mercat de pagés online
El millor mercat en xarxa

https://mercatarrels.cat/producte/arrels/


Els productes més 
autèntics i naturals i les 
millors experiències de 

pagès, a casa teva.

Sense intermediaris, 
ajudant als petits 

productors, disfrutant 
de la natura i de l’estil 

de vida rural.

El mercat
de pagès
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Arrels

en xarxa



COM?
Reproduint en versió online els millors 

mercats de pagès setmanals que hi ha a 
Catalunya i arreu del món

Oferint les experiències més vibrants i els 
productes més genuïns per acostar-se a la 

natura i al món rural

De forma directa, lliure, sense cap ànim de 
lucre
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Mercat de Pagès



PER QUÈ?

Volem reivindicar un estil de vida sa i a prop 
dels valors de la terra

Volem fer fàcil per a tothom l’accés als 
productes i experiències de la terra
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Mercat de Pagès



PER QUÈ NOSALTRES?
Després de treballar durant anys amb 

DESCOBRIR CATALUNYA, després 
d’impulsar el CUINA per reivindicar la nostra 

gastronomia, després de liderar 
#llibreriesobertes 

-i aprendre’n moltíssim-
posem tot el nostre coneixement al servei 

del món que volem

UN MERCAT DE PAGÈS DES DEL 
COOPERATIVISME

I OBERT A TOTHOM
Link al web MERCAT ARRELS
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Mercat de Pagès

https://mercatarrels.cat/producte/arrels/


COM FUNCIONA?

Funciona com un mercat setmanal de pagès 
però online. Com els farmers market de NY o 
com el mercat setmanal de la Porxada de 
Granollers

1. Tries el teu mercat setmanal, el més 
proper a la teva zona

2. Compres durant la setmana
3. El dia de mercat, els productors que 

participen en el teu mercat, hi poden 
participar lliurement, i Arrels et farà 
arribar a casa tota la teva compra

SENSE COMISSIONS NI DESPESES EXTRA.

EL MERCAT DE PAGÈS
MILLOR DEL MÓN
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Mercat de Pagès

Versió online 
dels millors 
mercats de 

pagès setmanals 
arreu de 

Catalunya

Ajudar els 
petits 

productors

De forma directa, 
lliure, sense cap 

ànim de lucre

Facilitar a 
tothom l’accés 

als productes de 
la terra Cooperativisme 

i obert a 
tothom



Gràcies!
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