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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
Continuem amb la planificació de l’assemblea, i ens calen més respostes al qüestionari Doodle per
veure quin dia és el més escollit per tothom per realitzar-la: 5, 6 o 7 de juliol
(Per ara va guanyant clarament l’opció de fer l’assemblea dijous 5).
Si us plau, poder dir-hi la vostra, el termini per finalitzar-la és demà 27 de juny!
https://doodle.com/poll/x8wm37a5h7aa83qb
També informarem del lloc on farem l’assemblea un cop estigui decidit.

✔

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.

✔

Productes a la botiga

Han arribat fruits secs. Tenim xufla.
Aquesta setmana tindrem síndria.
Tenim productes nous d’Alternativa3: sucre de coco, cafè soluble, cafè en gra, cerveses

També n’hi ha pastilles de sabó.
Les noies de 3Quarteres ens estan portant cogombre, tomàquet...
S’ha acabat els tomàquets de Sant Joan.
Aquesta setmana fem comanda de La Veganeria, però no d’Artelac.
Estem mirant i tindrem aviat unes vitrines per col·locar pastissos i altres productes a la barra de
cafeteria. A banda estem treballant per ampliar l’oferta de serveis de la cafeteria.

✔

Socis

Ara com ara som 87 famílies sòcies!
De cara a setembre preparem els carnets de soci. Això vol dir que hem de tenir identificats tots els
membres de les famílies per rebre’l i poder-lo fer servir. Per tant, tothom qui no hagués emplenat
aquest full, ho podeu fer quan vingueu a la botiga, o bé a través d’un formulari que enviarem
pròximament.

✔

Altres informacions

Gràcies al Jacint, Olga, Eva, Roser, i aquells qui van acompanyar l’Imma durant la
tarda del passat divendres a l’ecobotiga.

➔

➔

L’horari de la botiga durant aquesta setmana serà l’habitual.

Plantegem mantenir també el mateix horari durant el mes de juliol. Obrirem l’agost la
primera i quarta setmana. Encara que segurament us preguntarem per saber les vostres
preferències i opinions.

➔

[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.
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.

