L’Egarenca Express

(núm.2)

11 d’abril 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.

Continuem avançant en fer viable el projecte de l’Egarenca. Anem a
bon ritme, tant a nivell de consum com de nous associats.
La principal fita immediata serà la d’obrir la cafeteria i posar-la en
marxa. I seguidament fer la inauguració oficial de l’Egarenca.

✔ Famílies Sòcies
A dia d’avui som 64 socis, i 57 famílies que estem consumint. Hem començat a fer acollida el
divendres.
Durant aquesta setmana repassarem algunes famílies sòcies que encara no han començat a
consumir i els convidem a que ho facin.
Tenim una llista de gent, tant particulars com organitzacions, que ens ha ajudat amb el projecte, i
que no són socis, a qui emplaçarem a comprar a la botiga amb un carnet, durant un temps d’un o
dos mesos. Com una una manera d’anar involucrant-los.
Plantegem que, després de la inauguració, implantem un repartiment a casa de la comanda
setmanal, a través de missatgeria local.
Estem a l’espera del terminal TPV per poder pagar amb targeta, no ha de trigar gaire.
[CONVOCATÒRIA] Propera reunió de Junta, dijous 19 d’abril a les 18h.

✔

Productes i productors

Aquesta setmana provarem el xai de Cal Pauet (http://www.calpauet.cat), del qual ja tenim també les
farines.
La Xarxa de Consum Ecològic ens ha portat cacau d’avellanes.

Hem aconseguit que Impax, distribuidor de liquats vegetals (Monsoy), ens rebaixi el preu de tots els
liquats vegetals.
Ens arribaran espàrrecs de Navarra (amb Conservas Pedro Luis), ens ho porta Impax també.
Estem mirant tot el tema de pasta sense gluten: arròs, cristall, berenars, etc.
La setmana propera ja arribaran faves i pèsols.

✔

Comptabilitat

Estem treballant en muntar un sistema de retorn d’envasos i gestió de residus, de forma que
cobraríem l’envàs i en retornar-ho . Ho parlem amb la Junta per veure com ho concretem.
Hem copsat alguns errors de facturació amb algun proveïdor que estem resolent, relacionats amb
IVA.
Hem vist que ha marxat gent amb comandes que no hem vist ni comptabilitzat. Així, a partir d’ara,
tot el que sigui sota comanda prèvia, ja hi haurà el ticket.
Ens va arribar el crèdit de Coop57 de 14.000 €, per ajudar a acabar la inversió.
Ens proposen participar a la Setmana de Medi Ambient de l’Ajuntament (maig), proposem per
exemple fer una xerrada sobre consum. Ho acabem de parlar i concretar amb la Junta, ja que hem
de proposar-ho abans del dia 20 d’abril.
Ens ha arribat la subvenció de Medi Ambient, que ha estat de 900 euros.

✔

Cafeteria

Vam fer debat a nivell de Junta per posar en marxa la cafeteria, i vam acordar buscar una cafetera
professional però de segona mà.
Estem a l’espera d’obtenir el permís d’activitat en qüestió de dies.
Quan estigui en marxa la cafeteria, la botiga obrirà tots els matins de dimecres a divendres (ens
plantejarem si obrim també dilluns i dimarts), durant dos mesos de prova. El Marc i la Laia hi seran,
de forma que servirà per incorporar als dos treballadors més hores de contracte.
Plantegem que la cafeteria comenci a funcionar al maig, i fem una previsió de data d’inauguració
oficial: 12 de maig.
Un professor de restauració ens ajudarà a elaborar la carta. Hem quedat amb ell, David Brunet, cap
de Dept. de Restauració de l’INS Cavall Bernat, per què ens ajudi.
➔ [CONVOCATÒRIA ALS SOCIS] Propera trobada de Cafeteria. Dimecres, 18 d'abril a les 20:30h.

Amics i amigues sòcies, tenim les següents necessitats, moltes d’elles per a la cafeteria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un ordinador.
Cortines.
Cadires, tamborets i taules petites d’1 metre x 1.
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.

