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Aquest divendres dia 12 obrim la botiga! en l’horari habitual.
Ho canviem pel pròxim 7 de desembre.

A partir d’aquesta setmana, dissabtes s’obrirà a les 10h.

✔ Productes

Tenim tots aquests productes nous. Anem ampliant l’oferta de productes!

• Miso d’arròs i d’ordi, soja, alga combo, vi sense sulfits, maionesa vega, mueslis, càpsules de 
cafè compostables, salsa pesto vegà i vermell, xicòria soluble, ruca, moniatos.

• Tota una àmplia gamma de cosmètics de certificació ecològica Lilà.

• A la cafeteria n’hi ha ensaimades d’en Niko, molt bones!

Engegarem un procés a l’aplicatiu per qui vulgui ingredients per a fer panellets.

La pròxima setmana obrirem un procés per encarregar Pa de Niko els dimarts.

✔ Novetats a la botiga

Dades actualitzades de socis:

105 famílies sòcies amb capital social.
94 famílies consumidores en aquest moment.

Posarem una pissarra a la botiga on podreu indicar suggeriments, així com incidències relacionades 
amb els productes.

Des del passat dissabte en rebem el diari Jornada cada dissabte al matí a la botiga.



Pròximes dates a recordar:

• Dijous 11 d’octubre a les 18.45, reunió de Comissió de Proveïdors, a l’Egarenca.

• Dia 18 d’octubre a les 18 hores  JUNTA DE SOCIS DE L’EGARENCA.→
La Junta està oberta a tothom qui vulgui venir.

• Dia 17 d’octubre, reunió Comissió d’activitats. Alguns tallers que s’han programat:
- Taller de bosses, 21 de novembre.
- Taller de torrons, 13 de desembre.
- Demo de Lilà (pendent de concretar).

• Dia 20 d’octubre, farem una sortida a visitar La Soleia, conjuntament amb El Rodal de 
Sabadell. Informarem amb més detall en breus.

• Dia 20 d’octubre, farem un tour del Districte Zero: es visitaran 6 projectes de la zona Centre
Nord, entre els quals s’inclou L’Egarenca. Qui estigui interessat es podrà apuntar a aquest
tour.

Amics i amigues sòcies, tenim aquestes necessitats:

• Estoretes per a l’entrada, per quan plogui.
• Una plastificadora per poder plastificar carnets.
• Bosses per a la botiga reciclades, de plàstic o cartró.
• Qui vulgui que en porti plantes d’interior.
• Volem que a partir d’ara fem servir entre tots el hastag #legarenca en les xarxes socials, per 

a anunciar esdeveniments i actes propis de l’ecobotiga.

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


