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Pròxima Assemblea de Sòcies de l’Egarenca
30 de març

Reserveu-vos la data.
Després farem un dinar del primer aniversari!

✔ Productes nous 

• Tenim una nova varietat de mandarina. Allò que resta de la primera varietat la posem en 
oferta, a 1 € el quilo, perquè es vengui. És molt bona.

• Aquesta setmana ja tenim pèsol (de Tarragona).

• La nova xocolata Toni Garsi ha tingut molt bona acceptació.

• La Soleia ha incrementat els preus en alguns dels productes per respondre a la pujada dels 
seus costos. Alguns pugen entre 20 i 50 cèntims, altres es mantenen igual.

• Les Melmelades de l’Eric canvien de model de producció i deixaran d’oferir-les. Tindrem 
disponibles per provar les melmelades marca «És Im-perfect», del projecte Espigoladors 
www.espigoladors.cat

• Tornem a apujar una mica els preus, que passaran del 16 al 17.5% respecte al cost de venda.

✔ Novetats a la botiga

La Comissió d’Infraestructures està molt activa: 

• Després de fer el pas per a vianants amb mobilitat reduïda, el Santi està adaptant i arreglant 
el servei. Seguim millorant l’espai!

• Ja tenim el local climatitzat.

S'incrementa en 3 hores l'horari de l’Imma. De forma que passa a estar fent 18 hores a la setmana.

http://www.espigoladors.cat/


✔ Recordatori de la campanya de recaptació de capital i avals. 
Aquelles famílies que encara no ho hagin fet, que comuniquin si us plau què volen fer.

✔ Projectes

• Dimarts 26 ens hem tornat a reunir amb projectes de consum responsable (El Rodal, l’Heura) 
així com amb projectes de producció de la comarca per seguir treballant el suport mutu de 
la Xarxa PIC Vallès.

• Des de l’Egarenca, estem participant activament en l’organització i la dinàmica del Fòrum 
Social per a les Economies Transformadores que se celebrarà a Barcelona el 2020.
www.transformadora.org

• S'està arribant a un acord amb la UOC perquè alumnes en pràctiques ens ajudi en el disseny
de la pàgina web.

• Dimarts 26 de febrer vam venir a la botiga alumnes de l’Escola La Llar, interessades en 
l’ecologia, el consum responsable i el cooperativisme.

• A través de la Carme de la familia Newita, hem signat un acord amb LEITAT per a què ens 
assessorin  en el tema de l'ús sostenible d'envasos.

✔ Activitats

Hem posat en marxa un concurs per pintar les persianes
metàl·liques de la botiga.

Volem que quedin reflectits diferents aspectes directament
relacionats amb la nostra filosofia: agroecologia, consum
responsable, cooperativisme...

El/la guanyador/a del dibuix tindrà un premi en metàl·lic de
200€ i un any per poder comprar a l'Egarenca sense quotes.

Podeu consultar les bases del concurs a la nostra web. 

http://egarenca.cat/wp-content/uploads/Bases-concurs-pintura-definitiu.pdf
http://www.transformadora.org/


✔ Amics i amigues sòcies, tenim aquestes necessitats:

• 1 aspiradora per fer neteja
• Tuppers grans o caixes estanques per guardar a la cambra aliments sensibles a la calor.
• 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.


