
 
Si és del vostre interès, ens agradaria que ens responguessin amb la quantitat de mascaretes
que voldríeu, per nosaltres poder saber quina comanda aproximada de material fer. Com
veieu, estem practicant una altra forma de comercialització, amb cura del nostre
projecte, de nosaltres mateixes, del circuit de km0 i amb una altra consciència
d'abastament i estoc. No farem oportunisme d'aquesta situació i per això, fem aquesta crida
al nostre sector.
 
Tant de bo penseu en nosaltres per una comanda, tant de bo sigui només una comanda per
protegir-nos i després passem de pàgina amb els nostres productes. Moltes gràcies!
 

Xarxa Dones Cosidores de Barcelona

Som la Xarxa de Dones Cosidores de Barcelona, 10 grups de dones de Barcelona i arreu que
ens hem unit per fer-nos més fortes, més visibles, per vendre més dels nostres productes i
atendre encàrrecs grans. Potser ens coneixes pel projecte #MascaretesEnXarxa, hem
arribat a fer 12225 mascaretes des del confinament, la meitat va ser feta de manera
desinteressada pel territori de Nou Barris, l'altra va ser un encàrrec de Barcelona Activa per a
treballadores municipals. Pots veure més aqui.
Ara, amb tot el que hem après aquests dies, tot el circuit de km0 que hem muntat, totes les
col·laboracions que hem aconseguit, ens proposem fer-ne més #MascaretesEnXarxa i
donar resposta a les necessitats d'entitats i col·lectius que tornan a la seva activitat
durant la desescalada, i que es prepararan per una tardor de possible repunt de
contagis del virus.

Volem ser curoses amb el nostre presupost i la nostra activitat i per això fem aquest
correu, per saber si vosaltres com entitat o col·lectiu necessitareu de mascaretes de
protecció, i si és així ens agradaria fer-vos saber que:
- Farem 3 talles d'infants i 1 d'adults, tal i com indica la norma:
- Talla Infantil petita (3 a 5 anys): 5,5 x 13cm.
- Talla Infantil mitjana (6 a 9 anys): 6,5 x 15cm.
- Talla Infantil gran (10 a 12 anys): 8,5 x17cm.
- Talla adultes: 9,5 x 18cm.
- Estan fetes amb Cotó Hidròfug per a 25 rentades.
(No cal rentar-les cada dia, és un teixit repel·lent, es recomana rentar un cop a la setmana i planxar).
- Les mascaretes són de color blanc.
- El preu unitari (totes les talles) és de 1,50€ + IVA.
 

Hola!

xarxadonescosidores2020@gmail.com

https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/ca/noticia/mascaretesenxarxa-una-resposta-de-suport-mutu-que-connecta-els-barris_938057


Xarxa Dones Cosidores de Barcelona

Fitxa tècnica del teixit


