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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.

La inauguració de l’Egarenca serà el divendres 11 de maig a la tarda-
vespre.

✔ Productes i productors

Recordatori! Els preus que apareixen a l’Aplicoop són aproximats.

Comandes a La Veganeria i Artelac: si no s’arriba per poc a la comanda mínima que permeti cobrir 
els ports, s’incrementa un 5% el marge que apliquem (passarà d'un 15 a un 20%).

En canvi, si no arribem a cobrir els ports per molta quantitat, ajornarem la comanda una setmana, 
tot mantenint el que havien demanat les famílies. En aquest cas es farà un avís.

✔ Cafeteria

L’enginyer ens ha comunicat que ja tenim concedit el permís d'actvitat per obrir la cafeteria.

En decisió de la Junta del passat dijous dia 19, la inauguració de la cafeteria serà el divendres 11 de 
maig a la tarda-vespre.

Farem una xerrada i taula rodona. Convidarem a Queviures (distribuidora cooperativa), Aresta (fleca 
cooperativa), La Magrana Vallesana (botiga cooperativa), 3 Quarteres (producció d'horta 
agroecològica).

Hi haura sopar i una mica de festa i xerinola!

En breus començarem a engegar el servei de bar per a sòcies encara que no tinguem la cafetera. 
Podrem prendre sucs, pica-pica, cervesa fresca...



✔ Altres temes

El dissabte dia 5 de maig ens conviden a explicar el projecte de l’Egarenca a unes jornades 
al Maresme, juntament amb altres projectes de consum cooperatiu.

[CONVOCATÒRIA]  Previsiblement farem una convocatòria de jornada de treball per a 
millor la botiga (cal enrajolar lavabo, refer estanteries, montar cortines,...) pel dilluns 
30 de maig.
Concretarem via grup de whatsapp.

Amics i amigues sòcies, seguim tenint aquestes necessitats, moltes d’elles són per al servei de 
cafeteria imminent!

• Un ordinador.
• Cortines.
• Cadires, tamborets i taules petites de 70 x 70cm.
• Bitrina de bar.
• Planxes tipus biquinera.
• Pissarra gran de carrer.
• Escalfadora d’aigua per a tè.
• Vaixella de cafeteria, plats, gots, forquilles i culleretes.
• Davantals.
• 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.


