
L’Egarenca Express (núm.22)      26 de març de 2019

Aquest dissabte tenim 
l’Assemblea de Sòcies de l’Egarenca
Dissabte 30 de març, de 10 a 14h.

Lloc: Casal de Sant Pere

Amb dinar popular posterior

Formulari per inscriure’s pel dinar:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA9vye6Yb1SOSpQ4nd_CEwFm_pZl1

5ggoCz6BOXpukzL_33A/viewform 

Fins al dia de l’assemblea anem penjant materials i documents al fòrum:
http://egarenca.foroactivo.com/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA9vye6Yb1SOSpQ4nd_CEwFm_pZl15ggoCz6BOXpukzL_33A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA9vye6Yb1SOSpQ4nd_CEwFm_pZl15ggoCz6BOXpukzL_33A/viewform
http://egarenca.foroactivo.com/


✔ Productes nous 

◦ Orxata concentrada.

◦ Sirop d’agave.

◦ De la marca Ecomil: begudes d’ametlla, crema d’ametlla per cuinar i llet de coco.

◦ Galetes d’espelta i ametlla a granel.

✔ Novetats a la botiga

• A dia d’avui som 107 famílies sòcies, consumidores amb quota mensual, i 122 sòcies

amb capital social.

• Vendrem roses del Maresme per Sant Jordi, davant de la mateixa botiga. Seran unes 

200 roses de producció integrada, que van sense plàstic.

✔ Activitats a recordar

✔ El concurs de pintura per pintar les persianes està en marxa. La data per rebre 
dibuixos finalitza el 27 de març. Ens han arribat les primeres propostes. 

✔ Aquesta tarda, 26 de març, torna a haver-hi junta de sòcies.

✔ Demà 27 de març fem reunió de la xarxa PIC Vallès. Tenim un roll-up nou del 
projecte i estem enllestint un fulletó.

✔ El 2 d’abril fem una xerrada amb alumnat de l’escola l’Enxaneta.

✔ Els dies 3 i 5 d’abril durant el matí, rebrem la visita de les cooperatives d’alumnes 
de l’escola Font de l’Alba.

✔ Dia 7 ‘abril hi ha la sortida a la Masia Ca n’Oliveró i el Galliner de la Torrassa.
La inscripció per a la sortida la podeu fer aquí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7LVvoduzAmaTiRKRAqT2abWQhBT14x
N0gFzhwwEMRD_SheA/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7LVvoduzAmaTiRKRAqT2abWQhBT14xN0gFzhwwEMRD_SheA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7LVvoduzAmaTiRKRAqT2abWQhBT14xN0gFzhwwEMRD_SheA/viewform


Estem valorant presentar-nos a dos projectes:

• Obres i locals per a entitats sense ànim de lucre. Enllaç aquí.

• Ajuts en espècie per millorar la participació interna de les entitats sense ànim de 
lucre de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Enllaç aquí.

✔ Amics i amigues sòcies, tenim aquestes necessitats. 
Moltes gràcies per les coses que ens heu portat!

◦ 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 encara poma per aprofitar i 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.

https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7885
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-en-especie-per-millorar-la-participacio-interna-de-les-entitats-sense-anim-de-lucre-de-Catalunya?category=72e9341a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&utm_source=cooperatives+federades+i+socis&utm_campaign=679a880b62-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_25_02_36_COPY_06&utm_medium=email&utm_term=0_3cb4796df5-679a880b62-83340227


◦ 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.


