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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.

S’apropa la inauguració de l’Egarenca de divendres 11 de maig, així
com el nou horari de l’ecobotiga, quan el servei de cafeteria ja
estigui en marxa.

✔

Productes i productors

Cal descatar que en poc temps de vida, tenim cada cop productes específics i variats. És un goig
veure com la gent està contenta i gaudint del ventall de productes que oferim. Observem que està
pujant la despesa familiar donada l’àmplia oferta de productes que tenim, amb un preu just i d’una
qualitat que no es troba fàcilment.
✔

Proveïdors

Vam realitzar una reunió de la comissió, estem cercant nous proveïdors, especialment de formatges.
També hem parlat que des de la Comissió es facin aportacions al butlletí, amb temes de caire
pedagògic.
✔

Reciclatge

Per tal de reduir l'ús de residus, les bosses de roba i les ampolles de plàstic pels detergents a granel
que ofereix la botiga es cobraran (si es tornen, s'abonarà l'import). D'aquesta manera es potencia la
reutilització d'ampolles (recordar que es pot portar qualsevol ampolla de casa). També fer un
recordatori de que cada família reutilitzi les bosses de paper que utilitzem per les verdures i
cereals/derivats.
Estem treballant en altres mesures de reciclatge com la separació dels residus de l'ecobotiga en
contenidors diferents i la compra d'oueres reutilitzables perquè les famílies puguin agafar els ous a
granel (per mesures higièniques les oueres de cartró es recomana no reutilitzar-les).

✔

Inauguració Egarenca

Estem preparant la jornada d’inaguració de divendres 11 de maig a la tarda. Segons el cartell que
estem lligant i que difondrem, aquesta seria la programació prevista:
19:00 Benvinguda a l’Egarenca
19:15 Taula Rodona "Les botigues cooperatives i el canvi d'escala en el cooperativisme de
consum ecològic. Reptes del nou model"
Participaran:
•Queviure (distribuïdora cooperativa)
•La Magrana Vallesana (botiga cooperativa de Granollers)
•3 Quarteres (producció d'horta agroecològica)
21:00. Tastet de productes ecològics i artesans.

✔

Comunicació

A més, estem preparant un tríptic informatiu sobre l’Egarenca que tindrem llest la setmana
vinent de cara la inauguració. Juntament amb un carnet de soci. Continuem també treballant
amb la pàgina web.
✔

Nou horari i organització

Per la setmana posterior a la inauguració, és a dir a partir del 14 de maig, encetarem un nou
horari de l’ecobotiga, per ampliar-ho als matins amb el servei de cafeteria en marxa.
Plantegem que l’horari sigui: de dimarts a divendres de 10 a 13h, de 17 a 20.30h, dissabte
de 9 a 13.30.
Dilluns no obrirem ja que es destina a preparar la setmana. Mantindrem cada dilluns la
reunió interna de coordinació, a les 18.30h.

✔

Altres temes

En la jornada del 29 d’abril, dilluns, hem fet molta feina pintant de negre, barnissat, i neteja
dels vidres.
Dissabte 12 de maig es farà aquí a la botiga l’assamblea del grup local de Fiare Banca Ètica,
i se seguirà en streaming l’assemblea general de Fiare a Itàlia.

[CONVOCATÒRIA] Reunió de Junta el divendres 4 de maig a les 18.30h

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

Cortines.
Taula rodona petita o quadrada per fer reunions.
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.

Si algú té alguna d'aquestes coses, poseu-vos en contacte amb nosaltres o porteu-les a la botiga.

