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Obrim aquest espai de comunicació on anirem explicant el dia a dia de l’ecobotiga a 
totes les famílies sòcies, el qual tindrà una periodicitat setmanal. D’aquesta manera, 
esperem que millori el traspàs de tota la informació al voltant del nostre projecte.

✔ Famílies Sòcies

En aquest moment n’hi ha 46 famílies sòcies que consumeixen. Acabem d’establir un 
protocol d'alta de famílies sòcies  que comença amb la demanda d'informació i acaba amb la 
incorporació efectiva dels nous socis al consum. Donada la importància de respondre 
a interès de la gent, filem prim quant a la manera de procedir, en funció de les diferents vies 
de contactes que ens arriben. 

Comptarem amb el grup d'acollida per donar les informacions als nous socis, els divendres 
de 18 a 19h. 

Tindrem un full de seguiment de les interessades i els passos que hem fet amb ella. Tenim 
treballada una fitxa d’inscripció força elaborada per tal de recopilar la informació de les 
famílies que seran consumidores. 

➔ [CONVOCATÒRIA ALS SOCIS] Propera trobada grup d'acollida. Divendres, 6 
d'abril a les 18h. 

✔ Processos

S’han afinat els processos de compra a través de l’aplicatiu, de forma que s’entengui millor 
com fer les comandes de les diferents referències.

✔ Productes i productors

Seguim incorporant noves referències i productes, sobretot d’envasats. L’oferta ha crescut 
en un 30%. Malgrat que els preus que estem aconseguint són bons quant a relació qualitat-
preu, volem doblar referències per obtenir preus econòmics, com ara per exemple en làctics.
Treballem en ampliar totes les categories de productes. Queda molt camí per recòrrer!

✔ Comptabilitat

Estem elaborant un Informe d’inversió, és una mena de pressupost. No comprèn el lloguer
ni despesa corrent.
A mode de resum: s’ha executat fins ara el 63% del que havíem planificat.
54 famílies han aportat 5.200 € en concepte de capital social.

Un cop estigui finalitzat, aquest informe s’enviarà complet a totes les famílies sòcies.



El 2 d’abril ens arribarà un crèdit de Coop57 de 14.000 €.

✔ Comunicació

El correu principal serà info@egarenca.cat, per adreçar-se al projecte des de fora.

Estem elaborant un tríptic del projecte, per lliurar a qui vingui a l’ecobotiga, amb la 
informació bàsica per qui estigui interessant en associar-se al projecte.

També estem fent proves amb la pàgina web del projecte (egarenca.cat). Ara mateix conté 
una estructura bàsica, i s’anirà ampliant de continguts en els propers dies.

✔ Cafeteria

Tindrem un servei de cafeteria a l’ecobotiga. A més considerem que tenim urgència en obrir-
la, ja que ens ha de permetre recaptar diners. Hem lligat que disposarem d’una cafetera, 
funciona amb cafès de monodosi, càpsula biodegradable, amb embolcall d’alumini. És cafè 
d’Alternativa3.
El preu és 0,36€ per cafè. No paguem res per la cafetera.

➔ [CONVOCATÒRIA ALS SOCIS] Per parlar del concepte cafeteria, com volem que 
funcioni i quines seran les necessitats, convoquem a una trobada oberta el proper 
dimecres 4 d’abril a les 20.30h.

Seran benvingudes aquelles persones que coneguin l’àmbit d’hostaleria i bar!

✔ Treball comunitari a la botiga

[CONVOCATÒRIA ALS SOCIS] De cara a fer feines pròpies del local que queden pendents 
(muntar prestatges, muntar la barra, reposició, etc.) proposem establir un grup de treball 
comunitari, cada dimarts, a partir de les 16.30h.

➔ Informem que el proper dimecre 4 d’abril a les 18h. es reuneix la Junta.

Amics i amigues sòcies, tenim les següents necessitats:

• Un ordinador.
• Cortines.
• Cadires i tamborets i taules petites rodones.
• Arxivador / Calaixera de 3 calaixos.
• Necessitem un talla-rajoles, per rajoles del lavabo. 

Si algú té alguna d'aquestes coses, poseu-vos en contacte amb nosaltres o porteu-les a la 
botiga.
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