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Aquest mes de novembre estem en plena Terrassa Cooperativa.

El dissabte 24 de novembre (10 a 14 h), tindrem una parada de l’Egarenca a la Fira
d’Economia Social i Solidària, a la plaça Vella i carrer Major.

✔ Productes

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

• Pasta d’espelta integral (La Terra i el Cel), un vi blanc de Dasca Vives.

• Hem preparat una compra conjunta de cítrics. Ara estan madurant a l’arbre, els colliran 
dimecres, i dijous-divendres ho rebrem a la botiga. Fem la comanda amb Mandarina 
Berrugat - Bitem (Tarragona), conjuntament amb l’Heura i Món Aromàtic.

✔ Novetats a la botiga

Hem fet petites modificacions dels productes a les prestatgeries, per fer una mica més d’espai: per 
exemple els mueslis a granel amb les galetes.

Dades actualitzades de socis ara com ara:

110 famílies sòcies amb capital social.
97 famílies consumidores en aquest moment.

S’han apujat les hores de contracte dels treballadors. Ara l’Imma està a 15 hores/setmana, el Marc 20
hores/setmana.

S’ha contactat amb l’empresa cooperativa SEPRA pel tema de prevenció de riscos laborals. Hi haurà
una formació el dia 11 de desembre a les 18 h, adreçada a treballadors i voluntària per a socis que 
col·laboren a l’ecobotiga.

El passat dissabte 3 de novembre vam fer a l’Egarenca una trobada amb productors de la comarca. 
Va ser molt profitosa, i una oportunitat per conèixer-nos, ja que hi ha diversos projectes de 



producció d’horta que ara comencen. Vam plantejar alguns treballs conjunts, com sumar esforços en
logística i en compres, suport mutu, tothom de forma conjunta, intercanvi de llavors, etc.

Va venir gent de Gallecs, Rubí, Matadepera, Terrassa i Castellbisbal i Manresa. També van venir de 
l’ecobotiga El Rodal de Sabadell.

Ens hem presentat a dues subvencions:
- Subvenció de l’Ajuntament de Terrassa per fer obres a locals d’entitats.
- Projecte singular de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i 
l'Autoempresa de la Generalitat. Aquesta subvenció és conjunta amb Sprintcoop i la cooperativa 
l’Eina.

Pròximes dates a recordar:

• Dimarts 6 de novembre a les 18.45, reunió de Junta de socis de
l’Egarenca.

• Dimecres 21 de novembre a les 18 h, Taller de bosses, a
l’Egarenca. Apunteu-vos-hi a l’ecobotiga (les places són limitades).

• Dissabte 17 de novembre, Portes obertes a 3 Quarteres.

• Dissabte 24 de novembre, de 10 a 14 hores, Fira de l’Economia
Social i Solidària, a la plaça Vella i Carrer Major. Hi haurà un 
estand propi de l’Egarenca. Pròximament farem un avís per
poder fer torns.

Podeu consultar tota la programació de la Terrassa Cooperativa: 
https://www.terrassa.cat/terrassacooperativa

En destaquem també aquesta (organitzada per la CUP):



• Dissabte 17 novembre, de 12 a 13.30 h. Taula rodona i vermut “Arrels entre l’asfalt: Mapa 
terrassenc per consumir aliments ecològics”.

Amics i amigues sòcies, tenim aquestes necessitats:

• Forquilles petites per a postres.
• 1 canviador per a nens.
• Safates d’oficina per ficar papers.
• Estoreta per a l’entrada, per quan plogui.
• Bosses per a la botiga reciclades, de plàstic o cartró.
• Qui vulgui que en porti plantes d’interior.
• Fem servir entre tots el hastag #legarenca a 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!
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