
Proposta nova localització de l’estoc i nou mecanisme 
de repartiment.  

 
Després de recopilar les idees dites a les assemblees d’aquests mesos passats  respecte les 
noves opcions de distribució de l’estoc i del funcionament del repartiment, aquí hi ha una 
proposta per a reformular l’espai.  

  
Per a tenir més a mà els productes de l’estoc, es proposa utilitzar els prestatges que van de la 
família 28 fins a la 50 per a posar-hi els diferents productes. Com que tots els productes no hi 
cabran, dins del magatzem també hi haurà productes, però més ben ordenats.  
Si es fa això, les caixes de cartró, que contenen els pots dels diferents productes de l’estoc, 
quedarien guardades al magatzem i estarien més ordenades.  

 
 



Buidant de productes els prestatges del magatzem, també podrem posar les caixes dels 
detergents i sabons en un altre lloc així tenir més espai a la paret que queda lliure. 

 
 

- Proposta de repartiment.  
Com la Laia va proposar en una assemblea, hi ha l’opció que a cada repartiment es posin els 
números de família a les caixes. Com que les caixes tenen els plàstics classificadors a on 
havien d’anar les fotos que cada família s’havia de fer, allà es poden posar els números amb la 
foto de les famílies.  
Això implicaria que abans de cada repartiment s’obrissin totes les comandes del dia i es 
posessin a les caixes totes les famílies que han demanat aquell dia en totes les comandes.  

Per exemple: 
S’ha fet comanda de la Piotxa, i han demanat la famílies: 3,6,9,34,45 
S’ha fet comanda de Can Girona, i han demanat les famílies: 4, 6, 9, 15, 45 
 
A les caixes, abans de repartir, s’hi hauria de posar els números: 3, 4, 6, 9, 15, 34 i 45. 
 
Actualment, mantenint les caixes dobles hi ha 27 espais, que per a moltes setmanes de 
repartiment ja seria prou. En cas de faltar espai, les famílies que demanen menys, amb una 
caixa ja fan i l’altra caixa pot ser per a una família més. En cas de megacomanda, es pot fer 
una caixa per família i així tenir 54 espais.  

Per tant la proposta és mantenir l’espai que ocupen ara mateix les families de la 1 i la 27, que 
és un espai suficient per fer el repartiment setmanal. Les caixes no tindrien número fins el 
moment de fer el repartiment tal i com s’ha explicat abans. En el cas de que faltès espai es pot 
aprofitar les caixes buides de les families que no han demanant productes per omplir les dues 
caixes. Ara bé, si arriba una megacomanda i resulta que totes les families han demanat 



productes es pot assignar una caixa a cada familia (54 caixes per 54 families) 
 
  

 


