L’Egarenca Express

(núm.18)

4 de desembre de 2018

Recordar que aquesta setmana només obrim dimarts i dimecres.
Els dies festius la botiga estarà tancada, i divendres el canviem pel passat 12 d’octubre,
dia en què sí que es va obrir.

✔

Productes

Tenim tots aquests productes nous:
•

Kiwi de Lleida.

•

La setmana que ve arribaran els torrons i polvorons, fets a través de comanda.

•

Tindrem vi negre i cava de Ca n’Oliveró.

•

Vam portar xocolata desfeta d’AlterNativa3.

•

Aquest any la verdura d’hivern va una mica tard. De 3 Quarteres van començar a recollir
coliflor, la qual ara començarà a arribar.
La gent està demanant bastant carbassó i tomàquet, s’ha de saber que aquests vénen
d’Almeria.
Aprofitem per recordar l’article pel que fa a la fruita i verdura de tardor avançada que
van fer el Cesc i la Marina, doneu-hi un cop d’ull!

✔

Novetats a la botiga

Hem elaborat uns nous horaris de l’ecobotiga per organitzar els treballadors.
Així, es redistribueixen les hores dedicades per cada treballador.
Aquesta graella mostra com queda la proposta (que és bastant similar al que ara ja es fa):

Aquí s’han d’incloure les tasques de fora d’horari de la botiga de l’Imma (magatzem i reposició), del
Joan (reunions i administració) i del Marc (comandes i compres).
Amb aquest horari, l’Imma farà 18 hores a la setmana (3 per sobre del contracte), el Joan 16 hores (6
per sobre del contracte), i el Marc 25 hores (5 per sobre del contracte).
S’ha acordat aplicar un increment del 25% en la fruita i verdura, 10 correspon a despeses de
transport, 15 per cobrir despesa. Tot plegat per aproximar-se al mandat de l’assemblea i apropar-nos
a què les hores de les treballadores estiguin en consonància al treball real realitzat.
Informar també que la mitjana de facturació setmanal està al voltant de 4.000 € de venda.
•

Estrenem la Llumineta de l’Egarenca!
Per 5 € participeu en el sorteig de la cistella
ecològica de la nostra botiga valorat en 300
€ (vins, conserves, cafès, galetes, xocolates,
torrons i polvorons, oli, formatges, cistella
de fruita i verdura de 25 €).
Sorteig el dia 22 amb els dos darrers
números del sorteig de Nadal

•

Informar també que hem col·locat nous
mobles i prestatges al passadís.

✔

Famílies sòcies

•

Dades actualitzades de socis:
113 famílies sòcies amb capital social.
99 famílies consumidores en aquest moment.

•

S’ha acordat amb el grup local de Som Energia Dimarts, que el dimarts i dijous al matí hi hagi
el punt d’informació de Som Energia a la botiga. Persones del grup local en faran
permanència per atendre tothom que vingui interessat.

•

Agrair molt als socis que estan col·laborant a l’organització de la botiga. Qui vulgui participar,
pot enviar missatge a través del whatsapp de l’Egarenca, o al mail info@egarenca.cat

•

La pròxima setmana vinent encetarem una campanya de captació capital social de socis. Es
tracta de recollir aportacions de diners o avals amb la intenció d’igualar la participació i
aportació de les famílies al capital social. Tot plegat ens ajudarà a fer noves inversions:
bomba de calor/aire condicionat, nevera nova, i treballar el tema dels granels.

✔

Tema subvencions

•

Estem pendents de la subvenció de l’Ajuntament de Terrassa per fer obres a locals d’entitats.

•

Ens han concedit una subvenció corresponent als Projectes Singulars de la Generalitat, per
elaborar un programari de gestió ERP, el qual anirà destinat a entitats de l’ESS. El projecte
ho lidera la cooperativa SprintCoop, conjuntament també amb Communia i l’Eina. Així doncs,
tindrem uns diners per crear aquest programari per a la botiga.

✔

Activitats

Vam estar presents amb una parada de l’Egarenca a la Fira d’ESS de la Terrassa Cooperativa del 24
de novembre. Toca felicitar-nos per la Fira en general, a més molta gent va estar interessada i es va
vendre força.

Pròximes dates a recordar:
•
•
•

Dimecres 5 de desembre 18 h. Reunió de la Comissió d’Activitats.
Dilluns 10 de desembre 19 h. Reunió de la Comissió de Proveïdors.
Dilluns 10 de desembre 19 h. Reunió de la Comissió de IT Informàtica.

•

Dijous 13 de desembre de 18 a 21 h. Taller de torrons ecològics.
Preu: 12 €, inclou les primeres matèries per fer dos torrons.
Les places són limitades.
Inscripcions: a la botiga o a info@egarenca.cat

•

Dimarts 18 de novembre a les 18 h, reunió de la Junta de socis de l’Egarenca.

•

Dijous 20 de desembre a les 19 h. Ateneu Terrassenc (Passeig del Vapor Gran, 39)
Consum conscient (des de l'alimentació a la roba). SAÜC Texans amb Consciència.
Activitat coorganitzada per l’Egarenca i l’Ateneu Cooperatiu del Vallès.

Amics i amigues sòcies, tenim aquestes necessitats:

•
•
•
•
•
•
•
•

1 penjador de roba/abrics.
1 canviador per a nadons.
Un microones per deixar o donar.
Si en teniu, algunes cadires més.
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!

