L’Egarenca Express

(núm.3)

17 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.

Posem fil a l’agulla a la posada en marxa del servei de cafeteria, de
manera imminent.
Proposta d’inauguració: entre divendres 11 i dissabte 12 de maig.

✔ Famílies Sòcies
Aquesta setmana ens mantenim en 64 socis, i 58 famílies (una més) que estem consumint.
Continuem amb el grup d’acollida de divendres.
A falta d’arribar a un acord amb la coope veïna El Rodal, les famílies sòcies de Sabadell podran
consumir a Terrassa pagant la corresponent quota mensual a El Rodal, i viceversa amb les famílies
sòcies de Terrassa.

[CONVOCATÒRIA] Propera reunió de Junta, dijous 19 d’abril a les 18:30h.

✔

Productes i productors

Ens ha arribat mel de La Garrotxa.
La setmana vinent s’engegarà el procés de cistelles tancades de 3 Quarteres.
Tenim a més algunes novetats: civada, vinagre de Mòdena, shoyu, tamari, patè de carxofa.
[CONVOCATÒRIA] Reunió Comissió de Proveïdors, dimarts 17 d’abril a les 18:15h.

✔

Reciclatge

A partir d’ara es cobraran els envasos de vidre per sabons, de forma que es reemborsarà quan es
retornin. Només es podran reemborsar els envasos comprats a la botiga.

Altres temes i convocatòries als socis

✔

Estem valorant projectar una passi del documental Foodcoop per a la Setmana del Medi
Ambient.
[CONVOCATÒRIA] Reunió de Comunicació, dimecres 18 d’abril a les 19:00h.

[CONVOCATÒRIA] Reunió de Cafeteria, dimecres 18 d’abril a les 20:30h.

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

