L’Egarenca Express

12 de febrer de 2018

(núm.19)

Pròxima Assemblea de Sòcies de l’Egarenca
30 de març
Reserveu-vos la data!

✔

Productes nous

•

Comencen les faves.

•

A punt d’arribar el pèsol i la carxofa del Baix Llobregat.

•

Tenim noves referències de vi i cervesa: vi escumós de Dasca Vives i cervesa negra de
Ninkasi.

•

Xocolata amb gingebre i llimona i una altra 100% cacau d’Alternativa3.

•

Licor de nous de 3 Cadires, que és una cooperativa.

•

Si algú en coneix i vol recomanar algunes melmelades ens ho pot comunicar, ja que plega
Les Melmelades de l’Eric.

✔

Novetats a la botiga

Des de la comissió de Logística s’han fet diverses actuacions a la botiga:
•
•
•

S’han posat penjadors a l’oficina.
S’ha arreglat el pany del lavabo.
Està pendents de pintar el pas de vianants a través del pàrquing.

✔

Famílies sòcies

•

Dades actualitzades de socis:
126 famílies sòcies amb capital social.
110 famílies consumidores en aquest moment.

•

Campanya de captació de capital social:
Agrair a tothom que s’ha interessat o que ja han dit d’avalar.
Aquesta campanya de captació de capital social la continuarem durant la següent quinzena.
S’han repartit els fulletons informatius a totes les famílies.
Les famílies que van entrar com a sòcies abans del mes de setembre serien les prioritàries
que encara no han dit res, se’ls enviarà un correu per recordar-los-hi.
Els avals rebuts permetran que aquesta setmana ja instal·lem la bomba de calor!

✔

Projectes
Hem tingut dues reunions importants:

•

•

Dimarts 29 de gener es va fer la de tots els socis del projecte PIC Vallès de circuit de
comercialització curts, relacionat amb la subvenció del DARP (Departament Agricultura), amb
Ca n’Oliveró, Galliner de la Torrassa, La Soleia i El Rodal. Per tant ja s’ha iniciat la coordinació
del projecte.
Sobre la subvenció d’obres al local de l’Ajuntament, que se’ns va denegar, estem assessorantnos per si la recorrem.

•

El dia 11 de gener va haver-hi un sopar de juntes de l’Egarenca i d’El Rodal, de forma que
continuem la germanor amb l’ecobotiga de Sabadell.

•

S’ha creat formalment l’Associació d’Economia Solidària de Terrassa (XES Terrassa).
L’Egarenca n’és fundadora i en forma part d’aquesta xarxa local.

✔

Activitats
Pròximes dates a recordar:

•

Assemblea de socis 30 de març, i actes del primer aniversari de l’ecobotiga. Ja s’està
organitzant (hi ha hagut reunió avui).
Reserveu-vos aquesta data! Pròximament donarem més informació.

•

S’està treballant un protocol d’entrada i sortida de socis. Fins ara el grup que s’hi dedica
ajudava a la botiga, ara també en fan en tasques administratives.

•

Dimarts 12 de febrer 18h. Junta Extraordinària per preparar assemblea i actes primer
aniversari.

•
•
•

Dimecres 20 de febrer 18h. Reunió de la Comissió d’Activitats.
Dimarts 26 de febrer. Junta de sòcies
Dilluns 11 de març 18h. Reunió de la Comissió de Comunicació.

Recordar que tant les reunions de Junta com de comissions són obertes a qui vulgui assistir.
L’Egarenca a la premsa

•

Enllaç al vídeo programa La Nit dels Savis de Canal Terrassa del dia 23 de gener sobre
agricultura agroecològica on participà la Vero Ruíz per part de l’Egarenca:
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4a9CQbkSU&feature=youtu.be
Notícies sobre el punt d’informació de Som Energia a l’Egarenca:

•

Terrassa Digital:
http://terrassadigital.cat/som-energia-atendra-presencialment-a-lecobotiga-del-carrer-delnord/

•

El Món Terrassa:
https://elmon.cat/monterrassa/economia/lecobotiga-legarenca-tindra-punt-dinformacioenergia

•

Diari de Terrassa:
http://www.diarideterrassa.es/terrassa/2019/01/10/som-energia-abre-sedeecotienda/101045.html

•

Malarrassa:
https://malarrassa.cat/2019/01/05/el-punt-dinformacio-permanent-de-som-energia-alecobotiga-legarenca/
i en versió periòdic.

Notícia a Malarrassa sobre l’acte de Texans SAÜC, activitat coorganitzada per l’Egarenca i
l’Ateneu Cooperatiu del Vallès:
https://malarrassa.cat/2019/01/29/texans-sauc-un-projecte-per-confeccionar-roba-amb-cotoecologic-en-tallers-textils-de-catalunya/

✔ Amics i amigues sòcies, tenim aquestes necessitats:

•
•
•
•
•
•
•
•

1 aspiradora per fer neteja
Tela per fer cortines petites per a la barra
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.

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

Fem servir entre tots el hashtag #legarenca a les xarxes socials! Per a anunciar esdeveniments i
actes propis de l’ecobotiga.

