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La botiga romandrà oberta del 23 de juliol al 10 d’agost. 
Horari: matins de dimarts a divendres (9.30 a 13.30) i la tarda de dimecres (17 a 20.30).

(És a dir, no obrirem les tardes de dimarts, dijous i divendres, ni dissabte al matí).

La botiga estarà tancada del 13 al 26 d’agost. Obrirem el dimarts 28 d’agost en l’horari 
habitual.

✔ Productes

Durant aquest període estiuenc, deixa de servir Fleca Roca. El Pa de Niko passarà a dimecres.

Si hi ha algun problema amb el nou horari, poseu-vos en contacte amb el Marc o l’Imma.

Tenim com a producte nou mongeta organada.

✔ Avenços a la botiga

S’ha arreglat l’oficina per fer-hi entrada de productes. S’hauran d’enregistrar els albarans, ficar preus, 
reposar els productes o emmagatzemar-los. Aquesta feina és ideal per tots aquells socis que vulguin 
ajudar a l’ecobotiga.

Com que no veiem clar comprar oueres de plàstic, contemplem més adient reciclar cada família les 
seves oueres de cartró. Fem una entrada al fòrum per debatre-ho.

S’han senyalitzat les caixes de la fruita i la verdura amb pissarretes. Continuarem ampliant la 
informació dels productes i senyalitzant la botiga.

Estem preparant la carta de la cafeteria de cara el setembre. 

A tall de recordatori, compartim l’acta de l’assemblea de socis del 5 de juliol.

http://egarenca.foroactivo.com/
https://drive.google.com/file/d/1Zyk6MD33HJoUpGqUCe7svbu8BCiVheKz/view?usp=sharing


✔ Crida a la participació dels socis

Divendres 10 d’agost serà el darrer dia de vendes abans del període de vacances. Per això, demanem
suport per ajudar-nos a deixar la botiga neta: netejar les neveres i cambra frigorífica, i per 
aprofitar tot el menjar que sobri.

Amics i amigues sòcies, tenim aquestes necessitats:

• Pots de vidre amb tapa de goma, per als fruits secs.
• Cistelles per a la botiga.
• 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!


