
#TOTESATAULA
Fem una aposta col·lectiva, despleguem la solidaritat 
i no deixem ningú enrere! #TenimOpcions solidàries!

Davant la greu crisi sanitària i els anuncis d’una crisi econòmica potencialment devastadora per 
a les classes populars de tot arreu, des d’Opcions posem en marxa una campanya de suport a 
les persones més vulnerables, apuntalant al mateix temps dos sectors d’importància cabdal pel 
futur: d’una banda, la pagesia agroecològica del país i, d’una altra, els projectes de foment del 
consum responsable i l’Economia Social i Solidària.

FUNCIONAMENT DE LA CAMPANYA

APORTACIÓ
SOLIDÀRIA

ABASTIMENT
AGROECOLÒGIC

ACTIVISME 
DIGITAL INFORMACIÓ

Uneix-te a Opcions i 
destinarem el 80% de la 

quota a proveir d'aliments 
dels productors locals a 

persones i col·lectius en una 
situació vulnerable

Enfortirem els projectes 
de producció local i els 

circuits curts 
de comercialització

Ajuda’ns a difondre la 
campanya i arribar al teu 

entorn

Amb la quota, et regalem el 
Quadern 56 “De la terra al 
plat”, sobre la distribució 

d’aliments



1. Fes una aportació solidària i transformadora

Si et fas sòcia d'Opcions, augmentes la teva quota actual amb Opcions o fas un donatiu durant 
el període de confinament obligatori, destinarem el 80% de l’import a proveir d'aliments dels 
productors locals a persones i col·lectius que es troben en una situació vulnerable, 
especialment a causa de l'estat d'alarma del coronavirus.

A més, et regalem el Quadern 56, “De la terra al plat” en versió digital perquè tinguis tota la 
informació sobre la distribució alimentària en la nostra societat.

Es tracta d'una triple aportació. Fent-te sòcia d’Opcions donaràs impuls al consum conscient, 
enfortiràs el teixit socioeconòmic social i solidari de la teva regió i, alhora, estaràs donant 
resposta a les necessitats més urgents de col·lectius en risc. 

Posem les cures i la vida al centre i escampem la #PandèmiaSolidària!

2. No és un donatiu, és una aportació col·lectiva

L'abastiment alimentari és una de les peces clau de l'agenda política en el moment de crisi que 
estem vivint. Malauradament, el model que es promou nodreix les grans cadenes alimentàries, 
desatenent les necessitats dels col·lectius en risc i de la pagesia del territori. Hem de garantir 
que, durant el període de confinament, però també en el futur, tothom pugui alimentar-se de 
forma suficient i saludable, prioritzant que ho faci amb productes provinents de projectes 
agroecològics. Arreu del territori s'estan articulant nombroses xarxes per donar resposta de 
forma autoorganitzada a les urgències de les comunitats locals. Aquesta campanya té com a 
objectiu donar suport econòmic a aquests projectes per facilitar l'#AbastimentAgroecològic 
d'aliments entre productores, xarxes de suport mutu i col·lectius organitzats.

“Arran de Terra” i “Pam a Pam” estan recopilant els projectes agroalimentaris. A banda de 
l’aportació, t’animem a consumir-hi directament, així ajudes a consolidar la xarxa de productors 
agroecològics i projectes cooperatius que tenim arreu del territori per acabar tenint un model 
de distribució alimentària més just, més proper i més respectuós amb el medi ambient. 

Els aliments que repartirem amb els fons de la campanya provindran de projectes productius 
locals, molts d'ells ecològics. Volem enfortir el petit productor i els circuits curts de 
comercialització perquè són els garants de la nostra alimentació del futur i estan en una 
situació d'urgència, ara i abans del confinament. No volem donar suport a les grans cadenes de 
distribució alimentària ni a l'agronegoci que especula amb les necessitats més bàsiques, 
enverina la Terra i és una de les causes de la situació actual en què ens trobem, sinó a les 
xarxes agroecològiques que s'estan construint des de fa anys i demostren que un altre model 
és possible i ja existeix.

La teva 
aportació

OPCIONS

Món cooperatiu

Col·lectius en risc

Projectes de producció local
80% per #abastimentAgroecològic 
a través de les xarxes de suport

20% per enfortir 
l’Economia Social i Solidària



3. Activa’t!

És en moments de crisi com l’actual quan més ens hem de donar suport les unes a les altres. 
Per això, per aquelles que tinguin la sort de mantenir els ingressos durant aquest període, 
t’animem a realitzar un donatiu a banda de la quota anual de sòcia. I aquest és només el primer 
pas. 

També pots ajudar-nos a difondre la campanya i arribar al teu entorn. Perquè és vital que ens 
agrupem el màxim nombre de persones i entitats possible entorn del projecte de transformació 
i articulació social a través del consum que proposem des d’Opcions. Així podrem fer front a 
l’emergència actual i estarem més preparades pels reptes socioeconòmics que ens vindran els 
pròxims mesos. 

Facilitarem tots els materials de la campanya perquè la puguis difondre i ajudar-nos a ser més. 
I, si encara tens ganes de fer més coses, t’animem a sumar-te a les xarxes de suport local que 
s’estan organitzant als nostres barris i municipis. 

4. T’oferim informació

Malauradament, el sistema econòmic i el gran capital aprofiten les situacions de crisi per 
reforçar el seu poder. És important agrupar-nos i, sobretot, informar-nos correctament. Per 
aquest motiu estem regalant el Quadern 56 “De la terra al plat” sobre el sector de la distribució 
d’aliments. Així podem saber quin és l’impacte actual del nostre sistema alimentari en l’àmbit 
social, econòmic i ambiental. També hi trobaràs les alternatives que ja existeixen i què pots fer  
per ajudar a seguir construint un model que posi la vida al centre. 

SUMA’T A OPCIONS!
ENFORTIM LES ALTERNATIVES 

I FEM DEL CONSUM UNA EINA DE CANVI!

AGRUPEM-NOS PER CONSTRUIR 
UNA SOCIETAT ON VALGUI LA PENA VIURE-HI!

QUÈ POTS FER?
1. Unir-te a Opcions, canviar la quota o fer un donatiu
2. Difondre la campanya
3. Comprar a les productores locals del llistat d’Arran de Terra
4. Participar en una xarxa de suport local

+INFO: opcions@opcions.coop | www.opcions.coop/ataula

Fugim de l'assistencialisme. 
Donem resposta a les necessitats actuals i futures. 

Sembrem la solidaritat.


