L’Egarenca Express (núm.24)

10 de maig de 2019

Ja tenim la nova persiana, realitzada per Galleta Maria!
(galletamaria.com) Agraïm molt el seu treball, així com la participació
dels socis en la realització de la pintada.

✔

Productes nous

•

L'Egarenca és el punt d'entrega de Pollastre DBosc a Terrassa (www.debosc.cat).
De moment no incorporem aquest pollastre a l'oferta de l'Egarenca, atès que
ja treballem amb Molí de Bonsfills. Tot i això, les clientes que facin comanda de DBosc
a través de la seva web, poden recollir el seu pollastre a l'Egarenca. És una manera de
fer sinergies i posar la botiga a disponibilitat de petites productores perquè
puguin fer arribar els seus productes a més gent, a la vegada fem que més gent visiti
la nostra botiga cooperativa.

•

La Veganeria ha fet un petit increment dels preus dels seus productes. Aquests
estan actualitzats a l'aplicatiu de comandes. Incorporem també un producte nou que
estarà disponible a la botiga i que també podreu demanar: crestes farcides.

•

Hem portat noves melmelades. Són de Sol Natural, una distribuïdora. Són pots
grans per a qui gasti més quantitat.

✔

Novetats a la botiga
•

Continuem treballant en la 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. Ja hem parlat amb La Terrassenca
SCCL, seria l’empresa cooperativa que portaria les comandes a casa.

•

Hem penjat a l’entrada un nou suro amb informació per als socis, amb una part
destinada a informació de l’economia social i solidària a la ciutat.

•

Actualment som 113 famílies sòcies consumidores. Són 128 socis amb capital
social.

•

En les pròximes setmanes començarem el procés de titularització dels socis. A
l’Egarenca les sòcies són famílies, però ha de quedar clar qui són els titulars de les
famílies, i qui sent membre de la família no és titular.
Aquesta titularització implicarà també que tots els socis signin protecció de dades.
Serà el pas previ a lliurar els carnets per a les famílies. Anirem informant del detall de
com farem aquest procés.

✔ Activitats

• 18 de maig, Festa del 1r Aniversari de la botiga El Rodal de Sabadell.

• Hem editat un fulletó de PIC Vallès (dins del partenariat amb El Rodal, La Soleia, Ca
n’Oliveró i Galliner Torrassa). Es tracta d’un material que indica tots els punts de
producció agroecològica de la comarca.
En tenim molts fulletons a la botiga. Es pot veure aquí.

• Vam participar el passat 3 de maig en la conferència dels Espais Naturals del Vallès,
organitzada per l’ADENC, a la UAB, en concret en una taula sobre experiències del
sector agrari vallesà.

• Aquest cap de setmana està tenint lloc el Biocultura de Barcelona, la fira més
important de productes ecològics de l'any. Hi aniran a buscar informació en Marc, la
Marina F. i en Jacint, de la Comissió de Proveïdors.

• 9 de juny, hi haurà la Fira Activa de la Setmana de Medi Ambient (Ajuntament de
Terrassa).

• També hem assistit a una formació sobre la llei de protecció de dades.

✔

Pròximes dates a recordar
•

15 de maig 11h. Reunió Suport botiga.

•

15 de maig 18.30h. Comissió de Proveïdors.

•

17 de maig 10h. Comissió Suport Socis.

•

22 de maig 18.30h. Junta de socis.

•

24 de maig 19.30h. Vénen de Tres Cadires a presentar el projecte de licor Vi de
Nous. A aquesta hora tancarem la botiga per utilitzar l’espai central.

•

31 de maig 19.30h. Xerrada de Moneda Social (a confirmar).

•

7 de juny 19.30h. Taller de Massa de Pizza. A càrrec de Morena.

•

12 de juny 19.30. Taller de Bosses, 2a edició (a confirmar).

•

14 de juny 19.30h. Taula rodona sobre distribució ecològica.

Important: la inscripció als tallers només valdrà fer-ho a través del formulari que s’indiqui a través
del grup de whatsapp.

✔

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.

◦

1 aspiradora per fer neteja.

◦

Tuppers grans o caixes estanques per guardar a la cambra aliments sensibles a la calor.

◦

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.

