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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

A l’espera de tenir l’acta de l’assemblea del passat dijous, mencionem les quatre accions més votades,
i les mesures immediates que plantegem dur a terme:
Alliberar productes amb plàstic i ampliar la zona de granel (20 vots).
Per exemple hem parlat d’activar i fomentar portar oueres reaprofitables. Fem un procés per veure
qui necessita les oueres en funció de les comandes.
Habilitarem un espai de granel: pastes, arrossos, corn-flakes...
Per als fruits secs, necessitarem una vintena de pots de vidre per servir-los també a granel.
Això ens permetrà treure el palet que hi ha ara al mig de la botiga.

Cartellera a la paret, amb informacions de les comissions (18 vots).
Posem també un cartell a tall de ‘Racó del Soci’, per enganxar ofertes, suggeriments, necessitats, i
informacions diverses.
Disposar de caixes o cistelles per agafar les verdures (16 vots).
Estem contemplant possibilitats: uns cabassos de material higiènic, o bé alguns cistells de metall, o
bé disposar caixes de cartró.
Cartells per a les neveres i informacions/senyalització sobre els productes a la botiga (15 vots).
Per dur a terme aquesta tasca, convocarem la comissió de Comunicació. Mourem un Doodle a finals
d’agost per escollir una data a primers de setembre.

Recordem que els documents que vam mostrar es troben aquí:
http://egarenca.foroactivo.com/f4-assemblea-5jul2018
Respecte a la participació, estem plantejant oferir algunes tasques per demanar la col·laboració dels
socis en qüestions concretes:
- Arreglar l’espai del despatx per poder treballar.
- Entrar albarans i preus de nous productes.
- Reposar els prestatges.

✔

Període de vacances

La botiga estarà tancada del 13 al 26 d’agost. Obrirem el dilluns 27.
(Ja hem comprovat com des de després de Sant Joan la facturació ha baixat bastant en comparació a
les setmanes anteriors).

✔

Productes

Tenim pera ercolina.
Tal com també vam comentar, pròximament apujarem el preu de les verdures i fruites un 5% més,
de manera que es contemplin les despeses relacionades amb minves, els ports i els consumibles.

✔

Socis

Seguim sent 88 famílies sòcies.
Habilitarem un arxivador/carpeta per tenir a la botiga, per comunicar a cada família individualment
qualsevol cosa relacionada amb la gestió.

✔

Altres informacions

➔ El 19 juliol a la tarda vindrà el grup local de Som Energia a reunir-se a l’ecobotiga.
Mirarem quin acord concret arribem amb aquest grup, segons la proposta que vam
comentar a l’assemblea.
➔ La Junta es tornarà a reunir al setembre.

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!

