
L’Egarenca Express (núm.21)      15 de març de 2019

Us recordem la data de 
l’Assemblea de Sòcies de l’Egarenca
Dissabte 30 de març, de 10 a 14h.

Lloc: Casal de Sant Pere

Amb dinar popular posterior

Tenim en marxa el concurs per pintar les persianes de la botiga.

✔ Productes nous 

• Umeboshi

• Ametlles garrapinyades

• Nous del Brasil

• Hem reposat: Tahin blanc i torrat, crema d’avellana i xocolata.



✔ Novetats a la botiga

• Hem finalitzat la campanya de recaptació de fons i avals. Un total de 33 famílies 

han respost a la crida de participació econòmica. D'aquestes, 18 heu fet aportacions 

per un valor de 3.990 € i 6 voleu avalar.

• S’està preparant un projecte d’adequació de l’espai cartellera (a l’entrada a la 

botiga, a l’esquerra).

• Hem finalitzat el protocol d’acollida de nous socis. A partir d’ara hi ha un grup de 

socis que ho desenvolupa.

✔ Pròximes dates a recordar

• 18 març 17h, Reunió de coordinació amb el Rodal de Sabadell.

• 18 març 19h Comissió Comunicació.

• 19 març 18h Junta. 

• Reunió d'avaladors, serà el dilluns 25 de març a les 18h. Animem a més famílies a 

fer-se avaladores. Si podem ser més millor. L'aval només pot fer-se en grups, per tant 

serà ara o ja fins l'any vinent.

• 30 març Assemblea i dinar popular.

• 7 abril. Sortida visita per conèixer els nostres productors: Galliner de la Torrassa 

i Ca n’Oliveró.

✔ Amics i amigues sòcies, tenim aquestes necessitats:

• A partir d’ara reciclarem pots de plàstic per als sabons. Si en voleu portar de casa buits els 
podeu deixar a la botiga.

• Tenim 15 kg de poma per aprofitar per fer conserves o confitures. Els podem deixar a 0,9 
€/kg.

• 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.


