
GRÀCIES A L’ACORD
DE COOPERACIÓ
ENTRE

US PRESENTEM UN GRAN PROJECTE: LA ZONA
Mireu com podeu formar-ne part!

LA ZONA

+

EL MERCAT DIGITAL DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Opcions és una cooperativa 
sense afany de lucre, que, des 
de fa més de 20 anys, 
promovem un canvi en el 
model de consum perquè 
sigui més local, solidari i 
respectuós amb el medi 
ambient. 

Facilitem informació, recursos 
i avantatges per consumir 
menys i millor.

Al juny preveiem ser +200 
entitats i milers de persones

Són moments complicats. Són moments de 
replantejar-nos les coses, d’apostar per allò que és 
important, per allò que té un menor impacte ambiental, 
per allò que millora la vida.

Davant el creixement de plataformes digitals que 
generen greus impactes a la societat i al medi ambient, 
des d’Opcions, la FAC i desenes d’altres entitats, hem 
decidit fer un pas endavant i posar en marxa una 
alternativa, on tota la població de Catalunya pugui 
comprar productes i contractar serveis amb valors.

QUÈ LA DIFERENCIA DE LA RESTA DE MERCATS DIGITALS COM AMAZON?

Inclou aquelles iniciatives 
que treballen amb criteris 
de sostenibilitat, 
responsabilitat social, 
proximitat i respecte pel 
medi ambient

Informa sobre l'impacte del 
consum en els diversos 
sectors de consum i quines 
alternatives tenim com a 
persones, empreses i 
administracions públiques

Aposta per una 
logística
sostenible i una 
governança 
participativa

Promou la intercooperació i 
la visibilització mútua entre 
totes les iniciatives de La 
Zona; el que ens fa créixer és 
la cooperació i no la 
competició

OPCIONS I LA FAC TREBALLAREM CONJUNTAMENT PER FER-HO POSSIBLE

Apostem pel consum conscient
com a eina de canvi social!



LA VOSTRA APORTACIÓ COM A ATENEUS
SERÀ MOLT RELLEVANT

1. UTILITZANT LA ZONA
Gràcies a l’acord entre la FAC i 
Opcions, tots els Ateneus 
podreu gaudir dels avantatges 
de ser sòcies de consum: rebreu 
la Revista Opcions 
gratuïtament als Ateneus i 
tindreu descomptes per fer 
compres de productes i 
contractació de serveis a La 
Zona. 

Per exemple, podreu 
contractar la llum amb Som 
Energia sense haver d’aportar 
els 100€ de capital social.

2. FENT DIFUSIÓ DE
LA ZONA
Us animem a fer difusió de La 
Zona, especialment durant la 
gran campanya de comunicació 
que engegarem entre maig i 
juny. 

Convideu les entitats amb qui 
teniu relació a sumar-se a La 
Zona i feu difusió entre la 
vostra base social.

Entre totes aconseguirem que 
milers de persones i centenars 
d’entitats facin créixer el 
mercat social.

3. FENT QUE EL 
VOSTRE ATENEU SIGUI 
CENTRE DE RECOLLIDA
Us convidem a fer que el 
vostre Ateneu esdevingui un 
Centre de Recollida de La 
Zona. Així, persones i entitats 
del vostre barri o municipi 
podran recollir-hi els 
productes que hagin comprat.

Ajudareu a l’estalvi de CO2 , 
augmentareu el 
reconeixement de la vostra 
entitat i guanyareu 
referencialitat com a espai 
compromés amb el consum 
conscient.

Des de la FAC, entre abril i juny, organitzarem dues formacions virtuals pels membres de les 
Juntes dels Ateneus. Parlarem de La Zona i sobre què implica esdevenir Centre de Recollida i 

com fer-ho. Podreu conèixer millor el projecte i aclarir tots els dubtes.

Abril

Maig

Juny

FORMACIÓ:  EL CONSUM CONSCIENT, LA ZONA 
I COM GAUDIR DELS AVANTATGES
6, 8, 13, 14 i 15 d’Abril: 18:00 (per territoris)
10 i 17 d’Abril: 11:00h (per territoris)
Caldrà inscriure’s prèviament: ateneus.cat/lazona

FORMACIÓ: 
COM SER CENTRE DE RECOLLIDA
Maig - juny
Caldrà inscriure’s prèviament: ateneus.cat/lazona

FER DIFUSIÓ DE LA ZONA
Maig - juny

PROVES
PÚBLIQUES

GRAN CAMPANYA DE 
COMUNICACIÓ

Projectarà La Zona
als principals mitjans

de comunicació
del país

Fases del llançament:                  Us convidem a:

+ informació: ateneus.cat/lazona 


