L’Egarenca Express (núm.23)

10 d’abril de 2019

Ens hem de felicitar per la participació a l’assemblea i al dinar del passat 30 de març.

Enllaç a la notícia a Malarrassa
Enllaç als foros amb tota la documentació per si algú vol fer-hi un cop d’ull.
Horari de Setmana Santa
La setmana vinent obrirem només dimarts i dimecres, 16 i 17 d’abril respectivament.
Dijous, divendres i dissabte, 18, 19 i 20 d’abril la botiga estarà tancada.

Sant Jordi, 23 d’abril
Tindrem una parada amb de venda de roses davant de la cooperativa.
Hi haurà possibilitat d’encarregar-ne.

✔

Productes nous
•

Tornem a tenir blat de moro dolç en vidre de la marca Pedro Luis.

•

Hem portat protecció solar i aftersun de la marca ECO-cosmetics, per quan surti el
sol.

✔

Novetats a la botiga
•

Ben aviat comencem una prova pilot per fer cistelles. Necessitem unes 10 famílies
voluntàries per fer les proves de cistelles setmanals amb un nou aplicatiu de
comandes. Les famílies que us acolliu a aquesta prova podreu recollir la vostra cistella
sense fer cua o fer-vos-la enviar a casa.
Contacteu amb info@egarenca.cat si hi esteu interessades.

• Ja tenim guanyadora del concurs de persianes. La guanyadora és una il·lustradora
anomenada Galletamaria: https://www.instagram.com/galletamaria_pinta/
•

La pintada de les persianes tindrà lloc el dissabte 27 d'abril.

•

La resta dels participants rebran un xec de compra a l'Egarenca per valor de
10€.

•

Continuem treballant en l’espai de la cartellera, aviat hi haurà canvis. També estem
treballant en millorar de la seguretat de la botiga: senyalització, accessibilitat,

extintors, magatzem de caixes, mobiliari del mig, etc.

•

Actualment som 109 famílies sòcies consumidores.

✔ Activitats a recordar

•

Èxit de participació a la jornada de neteja d’aquest dilluns. S'ha proposat de fer-ho un
cop cada trimestre. Agrair una vegada més la col·laboració de les sòcies.

•

Èxit de la sortida al Galliner de la Torrassa i a la Masia Ca n’Oliveró.
Vam ser un grup de 27 persones.

•

Dilluns va tenir lloc una trobada de productors/restauradors/comerç local de
Terrassa, promoguda per la Fundació Sant Galderic i l’Ajuntament de Terrassa, amb
l’objectiu d’intercooperar. El Marc hi va assistir representant l’Egarenca:
•

Vam conèixer productors de la zona d'Ullastrell amb qui no teníem contacte.

•

Vam exposar els reptes i dificultats per treballar junts que tenen pagesia i
restauració.

•

Vam posar sobre la taula interessos compartits i punts de partida, així com la
voluntat conjunta per dinamitzar la cultura gastronòmica i pagesa de la

comarca.

•

Llibres per Sant Jordi a la llibreria Synusia. Les companyes de Synusia ens
recorden que com a sòcies de la XES, totes les sòcies de l’Egarenca tenim un
5% de descompte.

• https://synusia.cc/ca/blog/santjordi19-synusia
• https://synusia.cc/ca/blog/sant-jordi-19-recomanacions-liter-ries-synusia

✔

✔

Pròximes dates a recordar
•

15 d’abril 19h. Comissió IT + Comunicació.

•

27 abril Pintada de persianes.

•

30 abril 18h. propera Junta.

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.

◦

Necessitem un ordinador de sobretaula.

◦

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.
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.

