L’Egarenca Express

(núm.8)

29 de maig 2018

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 sòcies

Dissabte 16 de juny hem fixat l’assemblea general de socis/es! Serà aquí a l’ecobotiga durant el matí.
Anirem informant sobre l’ordre del dia i més detalls de l’assemblea.

✔

Productes

Aquesta setmana ens entraran 15-20 productes per celíacs.
També formatges d’ovella de La Cleda (http://formatgeslacleda.cat).
Amb el canvi de temps, ens arribaran també aquesta setmana cireres, albercocs, préssecs...
Comença la temporada de fruita! Ah, i també tomàquets de proximitat!
Aquesta setmana no fem comanda de La Veganeria ni d’Artelac, ja que no hem fet comandes
mínimes.

✔

Socis

A dia d’avui som 77 famílies sòcies de l’Egarenca. 66 en són consumidores.

✔

Altres

➔ Ja som socis de Som Energia. A partir del 2 de juliol facturarem amb aquesta
cooperativa.
Recordem que el dia 11 de juny les 19h. es projectarà, al Cinema Catalunya, el
documental ‘Food Coop’ (acte organitzat per l’Egarenca dins de la Setmana de Medi
Ambient de l’Ajuntament de Terrassa).

➔

➔ Ens han convidat de la cooperativa La Fundició, a l’espai de la Dona de l’Hospitalet de
Llobregat, a explicar el projecte de l’Egarenca i el Rodal, aquest dissabte 2 de juny a les
18h.
La Laia deixarà de treballar amb nosaltres, ja que ha trobat una altra feina. D’aquí a
poc encetarem un procés de selecció per incorporar una nova persona.

➔

Pangea es va disculpar per la caiguda del seu servidor, que va impedir el passat
dissabte al matí poder fer les comandes a través de l’aplicatiu amb normalitat.

➔

[CONVOCATÒRIA] Aquest dissabte 2 de juny quedarem a les 12h per fer inventari de la
botiga. Necessitem mans!
[CONVOCATÒRIA] Aquesta setmana hi ha reunió de Junta: dijous 31 maig, a les 20 hores.

Amics i amigues sòcies, seguim tenint aquestes necessitats:

•
•
•

Plantes d’interior per fer goig
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.

