TORNA LA SENALLA ECOLÒGICA
Una vegada començat el nou curs, reprenem el funcionament del Grup de Consum Ecològic.
Per a totes aquelles famílies que vulguin continuar amb la iniciativa de la senalla ecològica, o
per a les que vulguin apuntar-se enguany, el proper
DIMARTS 7 D’OCTUBRE A LES 16:00 H
en Teo Nogara, de la cooperativa “Això és Vida”, estarà davant la porta de secretaria. Li
podreu comanar i pagar per endavant la caixa del mes d’octubre.
I per als que no sabeu què és tot això, ens parlarà de "Això és vida", una cooperativa de
productors ecològics de diferents parts de l’illa de Mallorca (Capdepera, Manacor,
Vilafranca i Esporles). La iniciativa facilita a les famílies de Mata de Jonc adquirir de
forma habitual fruita i verdura ecològica de temporada.
Per als que no us apuntàreu el curs passat, dimarts 7, en Teo us farà una mostra dels seus
productes (fruita i verdura ecològica).
Recordau:
•
•

•
•
•
•

Els preus són: caixa grossa 20 €, caixa mitjana 15 € i caixa petita 10€ i us
recordam que també es pot demanar personalitzada.
Podeu triar entre una senalla estàndard o seleccionar-ne el contingut, seguint les
instruccions que trobareu a http://aixoesvidaprueba.wordpress.com/comandespersonalitzades
El primer dia de lliurament serà el dimecres dia 15 d’octubre. Continuarem cada 15
dies. Com veis s’ha canviat els dimarts pels dimecres.
LLoc: el mateix de l’any passat, al pati nou de les 16 h a les 17 h.
El dia de la darrera caixa de cada mes, podreu comanar les del mes següent.
Si no podeu anar a cercar una caixa que tingueu comanada, demanau-li a algú que vos
la reculli, ja que,si no, no es pot recuperar.

Important: Us agrairem que els dies que hi ha lliurament de caixa, no aparqueu davant la
porta del pati nou.

Atentament
APA de Mata de Jonc

