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Espai de comunicació on expliquem el dia a dia de l’ecobotiga a totes les famílies sòcies, de periodicitat 
setmanal. Per la millora del traspàs d’informació al voltant del nostre projecte.

➔ Assemblea de famílies sòcies

Des de la Junta plantegem fer una assemblea amb una durada de 3 hores. Els temes de l’assemblea 
giraran al voltant de temes com: avaluació dels primers mesos d’Egarenca, valoració econòmica, 
participació en el projecte, etc.

Habilitarem un document comú on poder fer propostes generals sobre l’ecobotiga, i establirem 
grups per treballar-les.

Comptarem també amb un espai per a nens, amb algun monitor, sigui voluntari o professional.

El lloc està per determinar (Ateneu Candela o Casal de Sant Pere).

Hem elaborat una enquesta a través de Doodle, perquè veiem quin dia és el més escollit per tothom 
per realitzar l’assemblea: 5, 6 o 7 de juliol.

Si us plau responeu abans del 27 de juny!!

https://doodle.com/poll/x8wm37a5h7aa83qb

✔ Enquesta de valoració de l’Egarenca

Recordem que tenim activa un qüestionari sobre del funcionament de l’ecobotiga. Si no l’heu fet, si 
us plau podeu dir-hi la vostra, accedint al qüestionari aquí:

http://dom.cat/1j0l

Data límit per respondre-la: 29 de juny. Els resultats del qüestionari també els mostrarem i 
els treballarem en l’assemblea.

http://dom.cat/1j0l
https://doodle.com/poll/x8wm37a5h7aa83qb


✔ Productes

Molt contents de treballar amb La Revolta, la pastisseria que elaboren està tenint molt bona 
acceptació a la cafeteria.

Com heu comprovat, han anat canviant bastant els productes, i n’hi ha molta més varietat.

Aquesta setmana NO fem comanda de La Veganeria, ja que no hem arribat a la comanda mínima. 
Farem la comanda d’allò que heu demanat de cara la setmana vinent.

✔ Socis

A dia d’avui som 85 famílies sòcies.

✔ Altres informacions

➔ Ja tenim una persona seleccionada per cobrir la vacant a l’ecobotiga! La Imma 
s’incorporarà aquesta setmana mateix.

➔ El passat dissabte vam rebre el premi «Tu sí que em representes» a l’aniversari de 
l’Ateneu Candela. En Joan Pi va anar a recollir-lo.

➔ Ja ens funciona el rentavaixelles!

[CONVOCATÒRIA] Reunió de Junta 3 de juliol, 18.30 h, per acabar de preparar l’Assemblea.



Amics i amigues sòcies, seguim tenint aquestes necessitats:

• Un silló de lactància
• Algunes cadires

• Algú que s’ofereix a fer petites reparacions/obres/col·locar unes cortines, pagant-ho amb 
algun intercanvi.

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


