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1. PRESENTACIÓ
1.1 QUI SOM
OPCIONS som una cooperativa sense ànim de lucre que treballem per promoure i fer fàcil
el consum conscient. Volem que, cada vegada, més gent incorpori criteris de sostenibilitat
i equitat en les seves decisions de consum.
Entenem el consum conscient com una eina de transformació que ens acosta a un model
social basat en la justícia global i la cura del nostre entorn, posant la vida al centre.
A OPCIONS apliquem el consum conscient mitjançant les tres claus de consum:
1a CONSUMIR MENYS
· Replanteja’t les necessitats i evita consums superflus.
· Gasta només els recursos necessaris.
· Tingues cura dels teus objectes i repara allò que s’espatlli o
s’hagi fet malbé.
2a CONSUMIR SENSE COMPRAR
· Utilitza béns públics, demana en préstec o lloga.
· Intercanvia.
· Aprofita materials de rebuig.
3a COMPRAR AMB CRITERI
· Adquireix béns de segona mà i reutilitzables.
· Tria comerç just, empreses d’inserció social i economia local.
· Escull béns de baix impacte ambiental.
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Sabem que adoptar aquests canvis de mentalitat i de manera de fer requereixen el seu
temps, per aquest motiu no pretenem pressionar ni empènyer a la ciutadania a transformar el seu entorn de manera prompta, però creiem que, a poc a poc, podem anar assumint petits canvis en el nostre dia a dia que, a la llarga, acabaran generant un efecte molt
positiu en la nostra societat.
A OPCIONS entenem que els valors del respecte, la responsabilitat, l’acció col·lectiva,
l’apoderament de la ciutadania, l’empatia, el feminisme i les cures formen part de la
nostra missió i manera d’entendre el món.
De la mateixa manera, creiem que el consum és una eina que pot ajudar a altres lluites
socials o mediambientals i generar impactes positius compartits. És per aquest motiu
que, apostem per posar el consum al servei de les lluites compartides que tenim com a
societat.
OPCIONS té l’objectiu general de fomentar i facilitar pràctiques de consum conscient. Els
nostres objectius específics són:
· Reduir les desigualtats i conflictes socials promogudes per l’espiral consumista.
· Donar resposta a la crisi ecològica i reduir-ne l’impacte negatiu al planeta.
· Reduir la contaminació, l’esgotament de recursos naturals i els residus.
· Replantejar-nos el model de consum marcat per empreses capitalistes amb afany
de lucre.
· Viure el canvi en comunitat i amb alegria i positivisme.

1.2 QUÈ FEM
Consumir d’acord amb els teus valors i principis és possible, per aquest motiu, des d’OPCIONS t’acompanyem en aquest procés i te’l fem més fàcil.
Volem trencar amb les tres barreres d’accés al consum conscient:
INFORMATIVA
Mitjançant l’elaboració i publicació de continguts i articles vinculats al consum conscient i
les alternatives de l’Economia Social i Solidària, busquem informar a la ciutadania perquè
puguin tenir accés a materials i eines veraces i fidedignes.
Actualment existeix un moviment social molt ampli i implicat amb l’emergència climàtica i
la igualtat social, però encara són moltes les persones que no coneixen com poden participar-hi activament i quins canvis poden adoptar en el seu consum per fer-hi front. A tot
això, cal sumar-hi l’interès de les grans empreses i oligopolis que incorren en pràctiques
oposades als valors que té la ciutadania. Més d’un 80% de la població reconeix que li
manca informació a l’hora de prendre decisions de consum, bé perquè no estan assabentades de quines són aquestes pràctiques, perquè desconeixen els seus drets o bé perquè
ignoren si existeixen altres alternatives més afins als seus valors.
ECONÒMICA I FACILITAT
Oferim avantatges econòmics i de consum per mostrar a la ciutadania que el consum
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conscient no només implica reduir la contaminació i
l’esgotament dels recursos, sinó, també, gastar menys
diners. A més, t’ajudem a realitzar els teus canvis perquè
siguin ràpids i senzills.
COMUNITAT
Apostem per un projecte intercooperatiu, perquè aspirem a obrir espais comuns i col·laboratius que permetin
apoderar a la comunitat i transformar-la en un agent
proactiu i implicat amb el consum conscient.
Considerem que el consum conscient, quan es fa de
forma col·lectiva, multiplica el seu potencial transformador, per això, a OPCIONS apostem per projectes cooperatius i construïm comunitat.

1.3 COM HO FEM?
Per poder trencar les tres barreres del consum, duem a
terme diferents tasques que ens permeten assolir
aquest objectiu:
· Difonem informació, recursos i criteris mitjançant el
nostre portal web gratuït i la publicació de dos quaderns
anuals perquè la ciutadania pugui practicar un consum
responsable.
· Donem visibilitat a l’oferta comercial d’entitats i empreses amb compromís social i ambiental que amb la
seva iniciativa faciliten pràctiques de consum responsable.
· Creem eines que facilitin el consum responsable de les
sòcies consumidores i de la ciutadania en general i gestionem els canvis dels principals serveis que consumeix
durant el seu dia a dia (llum, telefonia o internet).
· Assessorarem empreses i entitats que volen millorar la
seva gestió, procés productiu o oferta comercial per
apropar-se als criteris del consum responsable.
· Assessorarem ens de l’administració pública en l’elaboració i implementació de mesures d’impuls del consum
responsable i revisem clàusules de contractació pública
per incloure-hi criteris del consum responsable.
· Apoderarem la base social, conscienciant a les persones
de la importància d’esdevenir éssers crítics i participatius i facilitant-les eines i instruments per poder exercir i
defensar els seus drets i els d’altres.
4

2. QUÈ POTS FER TU?
2.1 VOLUNTARIAT
Des d’OPCIONS creiem que el voluntariat, no només és una de les forces de transformació més potents que tenim com a ciutadanes, sinó que és un pilar fonamental per a qualsevol entitat no lucrativa.
Les persones voluntàries són la cara visible de qualsevol organització no governamental,
són les que, amb el seu esforç i dedicació, promouen els valors de l’associacionisme i
busquen generar un canvi en la societat. Per aquest motiu, considerem que és molt
important donar veu a les nostres voluntàries i tenir cura d’elles, intentant conèixer les
seves preocupacions i necessitats i valorant, en tot moment, la feina que fan.
A OPCIONS apostem per un voluntariat que vulgui avançar en una transformació socioeconòmica que posi la persona i el planeta al centre de l’economia. OPCIONS som l’espai
des d’on la ciutadania pot contribuir a fomentar les alternatives i canalitzar les ganes de
canviar el món.
Totes les entitats que formen part d’Opcions han nascut del teixit social organitzat, de
l’activisme per transformar la manera com consumim. Per tant, el voluntariat organitzat
és una eina clau per poder difondre aquest nou model socioeconòmic des de baix.
Totes aquelles persones que vulguin participar del voluntariat, rebran formació per part del
nostre equip tècnic. Considerem que és molt important que les voluntàries estiguin familiaritzades amb el discurs d’OPCIONS i puguin disposar d’eines adequades per poder promoure’l.

2.2 TIPUS DE VOLUNTARIAT

OPCIONS som una iniciativa diversa amb molts camps de participació i implicació. Cadascú ha de poder aportar el seu granet de sorra en aquest moviment de canvi social, per
això, la formació i l’acompanyament són bàsics en la nostra gestió de voluntariat.
OPCIONS som un espai on pots desenvolupar les teves habilitats i adquirir nous coneixements, al servei de la transformació social.
Entenem que pot resultar complicat poder compaginar la nostra atrafegada vida amb el
voluntariat. Per això, intentem ser el més flexible possible i oferir diferents tipus de possibilitats i alternatives perquè, aquelles persones que compten amb menys temps però
volen contribuir a la transformació social, puguin fer-ho d’una forma còmoda i adaptada a
les seves possibilitats.

Grups locals

Aquesta tipologia de voluntariat està pensada per aquelles persones que creuen fermament en el projecte i disposen de temps per poder col·laborar periòdicament amb
OPCIONS.
Aquests grups estan compostos per un mínim de 5 persones i s’estableixen al llarg del
territori, conformant diferents grups per districte, municipi i/o comarca. Aquestes
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persones han de ser sòcies de consum, sòcies de serveis o sòcies col·laboradores d’OPCIONS, per tant, han de formar part de la base social de la cooperativa.
Durant el procés de constitució dels grups, les persones voluntàries reben formació específica sobre temes vinculats al consum conscient i, més concretament, sobre el discurs i
feina d’OPCIONS. Tot i comptar amb el suport de l’equip tècnic, els grups locals treballen i
s’organitzen de forma autònoma i plantegen accions proactivament. Es reuneixen mensualment per poder planificar i discutir nous actes i fer un seguiment de l’impacte de les
seves propostes.
El seu objectiu principal és poder executar el Pla de Treball d’OPCIONS i difondre la proposta i discurs de la cooperativa a través d’actes de sensibilització i conscienciació al seu
territori. Igualment, s’encarreguen de preparar sessions informatives per noves persones
interessades en el projecte i, segons les seves capacitats i voluntat, poden elaborar,
també, sessions formatives.

Punts Opcions

Els Punts Opcions (en endavant PO) són expositors informatius que contenen informació
d’OPCIONS (tríptics i quaderns), fulletons de les entitats sòcies i fulls d’inscripcions per
poder inscriure’s al butlletí gratuït de la cooperativa. Poden instal·lar-se en establiments
municipals o en establiments privats, sempre prioritzant aquells espais on es concentra la
població que ja està consumint de manera conscient en algun aspecte de la seva vida
(agrobotigues, seus de cooperatives...). També és important poder instal·lar PO en aquells
espais on és més fàcil fer sensibilització (casals culturals, oficines de consum municipals...).
Existeixen diferents tipus de Punts Opcions:
INFORMATIU
Es tracta de la tipologia bàsica on hi ha una mínima interacció amb l’usuari. L’expositor (el Punt Opcions) es troba en un lloc on la gent pot interactuar, agafar fulletons o
consultar la revista i, si volen més informació, se’ls adreça a apuntar-se al butlletí
electrònic gratuït al taulell de l’establiment. Recomanem aquest tipus quan no es
disposa de temps per atendre a la gent interessada.
CANVIS DE CONSUM
En aquest segon nivell, es forma a les persones que hi ha darrere del PO per tal que
tinguin nocions bàsiques sobre la tasca que desenvolupa OPCIONS i les possibilitats
de canvis de consum que oferim a les sòcies. Alhora, si hi ha disponibilitat d’un ordinador a l’establiment, es poden fer altes de sòcies directament al web. Aquesta modalitat es recomana per fomentar activament el Mercat Social i poder esdevenir un
punt de referència de canvis cap a l’Economia Social i Solidària.
NODE TERRITORIAL
Es tracta d’establir un node territorial de cooperativisme, Mercat Social i de consum
conscient on la gent pugui trobar tota la informació sobre les alternatives de consum
que existeixen i participar en diferents activitats que es vagin organitzant localment
per tal de donar impuls a aquesta nova cultura del consum. Es necessitaria disposar
d’un espai polivalent per tal de fer tallers, xerrades i activitats vinculades amb els
diferents àmbits de consum conscient que despertin interès entre la població local.
Es vincularia amb el grup local de voluntaris que existís al territori i l’organització
d’aquestes activitats es faria amb el suport de l’equip tècnic d’OPCIONS. Aquesta
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modalitat es recomana per aquelles entitats que vulguin esdevenir referents territorials i punt de trobada entre la xarxa d’Economia Social i Solidària de la zona.

Difusió digital

L’activisme de difusió digital pretén donar resposta a les demandes de persones properes i
afins al discurs d’OPCIONS que volen compartir amb el seu entorn proper la nostra proposta. Per fer-ho, facilitarem materials pels canals digitals: xarxes socials i canals de
missatgeria.
El nostre equip de comunicació és l’encarregat d’elaborar materials de suport i infografies
que es puguin descarregar des del nostre espai web i compartir de forma fàcil i ràpida.
El grup de difusió digital té com a eina de comunicació un grup de Telegram, on el nostre
equip tècnic compartirà la informació i els materials que es vulguin difondre.
No existeix un límit de participants del grup, però sí que és necessari un compromís per
part de les voluntàries per no fer un ús indegut dels materials compartits.

Puntual

Aquest tipus de voluntariat està pensat per aquelles persones que, per falta de temps, no
poden comprometre’s a participar de tots els nostres actes o a assistir a totes les trobades de voluntariat. És un tipus de voluntariat flexible que permet a les voluntàries
sumar-se a les nostres accions i esdeveniments de forma esporàdica i compartir el missatge d’OPCIONS.
És necessari que les persones voluntàries assisteixin a una sessió informativa prèvia per
poder conèixer quines són les seves motivacions i expectatives i saber quina és la seva
disponibilitat. Posteriorment, serà necessari que participin d’una sessió formativa on,
segons les seves preferències, se’ls formarà en diferents àmbits (discurs d’Opcions, xerrades, fires, tallers, canvis, etc.).
Quinzenalment, l’equip tècnic d’OPCIONS enviarà un correu electrònic a les persones
interessades a participar puntualment, informant dels pròxims esdeveniments que es
duran a terme prop del seu territori. Mitjançant un formulari, les persones que tinguin
disponibilitat i vulguin assistir com a voluntàries a aquells esdeveniments, podran apuntar-se i deixar constància de la seva participació.
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De la mateixa manera, les voluntàries puntuals poden presentar propostes d’actuació que
seran analitzades per l’equip tècnic d’OPCIONS per conèixer la seva pertinença o no. Totes
aquestes activitats extraordinàries (no contemplades dins del Pla de Treball Anual de la
cooperativa), seran supervisades per l’equip tècnic i/o el grup local de referència del territori i serà necessari presentar una valoració i fer un seguiment de l’acció.

Suport a oficina

Aquesta tipologia està pensada per persones que disposen de temps durant la setmana i
volen col·laborar amb OPCIONS duent a terme tasques pròpies del dia a dia i alleugerint,
així, el volum de feina de l’equip tècnic.
Algunes d’aquestes tasques es poden dur a terme una vegada al mes, com, per exemple, la
neteja de la nostra base de dades o l’actualització dels indicadors, o una vegada al semestre com, per exemple, l’ensobrat, etiquetatge i enviament dels quaderns d’OPCIONS. Es
poden dur a terme presencialment, des de la nostra oficina, o de forma telemàtica, des de
casa.
Som conscients que aquest tipus de tasques poden no resultar massa atractives, però és
un treball que ens pot resultar de molta ajuda, ja que pot disminuir la nostra càrrega de
feina, oferint-nos més temps per poder dedicar-lo a l’elaboració i execució de nous projectes.
Aquest tipus de tasques estan enfocades a persones metòdiques i estructurades que
tinguin dots organitzatius i coneixements de taules de dades i programes d’edició de
textos.

3. TIPUS DE TASQUES I ESDEVENIMENTS
OPCIONS som una cooperativa sense ànim de lucre: ens mou la voluntat de generar
impactes transformadors, no d’aconseguir grans beneficis. Per això, entenem que tota
acció voluntària persegueix tenir una repercussió i fomentar aquesta cultura de fer per
transformar i no per enriquir-se.
Existeixen molts tipus de tasques i accions que, des d’OPCIONS, creiem que poden resultar interessants. Aquí presentem un recull d’algunes idees, però, si creus que pots aportar
novetats i valor afegit, t’animem a què ens escriguis i ens expliquis la teva proposta.

3.1 TASQUES ADMINISTRATIVES
Com a qualsevol cooperativa, entitat o organització, a OPCIONS també tenim tasques
administratives que, actualment, ocupen el 70% de la nostra jornada laboral.
Aquest tipus d’activitat està pensat per aquelles persones que tenen experiència en el
tractament de bases de dades i en la gestió i administració de tràmits burocràtics i financers, així com en l’organització i estructuració d’arxius. De la mateixa manera, també està
pensat per persones que tenen experiència en l’atenció al públic i que, amb la seva col·laboració, volen dur a terme tasques a l’oficina.
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3.2 TASQUES ESTRUCTURALS
Entenem per tasques estructurals aquelles que, per contracte, realitza l’equip tècnic. Són
tasques pròpies de cada departament i que requereixen de cert coneixement i expertesa.
Actualment a OPCIONS comptem amb 7 departaments, Continguts, Comunicació, Consultoria/projectes, Coordinació, Comercial, Comptabilitat i Comunitat. Cadascun
d’aquests departaments s’encarrega de dur a terme una sèrie d’accions que permeten el
bon funcionament de la cooperativa.

3.3 FIRES
La participació en fires ens permet tenir presència a diferents espais i territoris, fent
arribar el nostre discurs a més persones i augmentant, així, el nostre impacte.

3.4 XERRADES
Com comentàvem anteriorment, entre els nostres principals objectius es troba trencar la
barrera informativa, facilitant informació fidedigna i de qualitat a la població.

3.5 ACTES PÚBLICS
Com hem vist fins ara, existeixen diferents tipus d’actes públics on OPCIONS pot prendre
part com a col·laboradora, fires, xerrades, etc., però en aquest apartat ens referirem
únicament i exclusiva a aquells actes organitzats i realitzats per la cooperativa de forma
proactiva.
Aquests actes poden tenir diferents formats, des de la presentació del nostre quadern
fins a l’organització d’un cinefòrum o un àpat popular.

3.6 MOBILITZACIONS
A OPCIONS entenem les mobilitzacions com totes aquelles accions que es duen a terme
de forma massiva i que, tenen com a objectiu, generar un gran impacte entre la ciutadania. Així doncs, una mobilització pot ser una concentració per demanar una causa concreta
o, també, una acció per penjar cartells al voltant d’un territori amb un missatge específic.

3.7 COMERÇ AMIC
El Comerç Amic és aquell comerç que, per valors i ideals, té afinitat amb el missatge que
promovem des d’OPCIONS.
Actualment, alguns comerços amics col·laboren amb la cooperativa tenint al seu local un
Punt Opcions i informant les seves clientes i clients de qui som i què els hi podem oferir.
Aquesta acció està dirigida a trobar possibles comerços locals i de proximitat que vulguin
formar part de la cooperativa, ja sigui entrant a formar part com a sòcies de serveis o
col·laborant amb nosaltres en qualsevol activitat o esdeveniment que vulguem organitzar
en l’àmbit territorial.
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4. FORMACIÓ
No totes aquelles persones que volen formar part de la comunitat d’OPCIONS tenen
experiència en el món de l’Economia Social i Solidària o en l’àmbit del consum conscient.
També és possible que, moltes d’elles, no hagin realitzat cap voluntariat amb anterioritat i
aquesta sigui la seva primera experiència. Per aquest motiu, creiem que és molt important
poder facilitar formació a totes aquelles persones interessades a acompanyar-nos en
l’execució dels nostres objectius.
Actualment comptem amb un canal de Youtube on, periòdicament, publiquem material
que pot resultar d’ajuda per aprendre i/o aprofundir sobre les alternatives de consum
conscient i responsable. També crearem píndoles informatives i formatives en format
vídeo perquè siguin de fàcil accés.
D’altra banda, volem, també, poder oferir la possibilitat d’assistir a formacions i/o trobades de tipus presencial i, a més, poder organitzar petites formacions amb altres cooperatives i entitats sòcies per aprendre sobre la seva feina i els serveis i/o productes que
ofereixen.
Així doncs, des d’OPCIONS, us convidem a formar-vos i aprendre més sobre les tres claus
del consum conscient i les barreres d’accés al consum.
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