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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.

✔ Enquesta de valoració de l’Egarenca

Us preguem que respongeu aquesta enquesta sobre el funcionament de l’ecobotiga després 
d’aquests primers mesos i que servirà per plantejar millores de futur.

Enllaç per accedir a l’enquesta: http://dom.cat/1j0l

✔ Productes

Els productes de La Cleda van triomfar molt, aquesta setmana en tornarem a tenir.

També tindrem préssecs d’Olesa de Montserrat. I més varietat de tomàquets, així com més diversitat 
de verdures.

Aquesta setmana fem comanda de La Veganeria. 

Tenim un consum bastant alt, el mes de maig la facturació ha estat al voltant dels 10.000 €. Veiem 
que la venda ha anat creixent un 8% cada setmana.

✔ Inventari

Aquest cap de setmana vam fer inventari de tots els productes que tenim al local. Ens va sortir que 
tenim uns 7.000 euros d’articles en l’estoc de la botiga.

✔ Socis

A dia d’avui som 80 famílies sòcies. 69 en són consumidores.

http://dom.cat/1j0l


✔ Altres

➔ Tenim una proposta que ens han plantejat des de Som Energia, per tal que els seus seus 
locals puguin venir a comprar amb condicions específiques. És un tema que podem valorar 
millor a l’assemblea.

➔ Hem arribat a un acord amb La Revolta per comprar-los pastissos i galetes i vendre’ls 
a la cafeteria.

➔ 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).

➔ Aviat farem arribar una comunicació per encetar el procés d’elecció en el lloc que ha 
deixat la Laia.

➔ El proper cap de setmana se celebra Benvinguts a Pagès 
(http://benvingutsapages.cat), en què es poden visitar diverses explotacions i productors, 
entre d’altres activitats, arreu de Catalunya. Si algú participa en alguna activitat i vol passar-
nos alguna informació, ho agrairem molt.

[CONVOCATÒRIA] Informarem sobre la convocatòria i ordre del dia de la propera 
Assemblea General del 16 de juny.

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.

http://benvingutsapages.cat/
https://www.facebook.com/laRevoltaTerrassa/

