
L’Egarenca Express (núm.26)        6 de setembre de 2019

Hem començat el curs després de l’estiu 
amb l’horari habitual:

De dimarts a divendres de 10 a 13h i de 17 a 20.30h 
Dissabte de 10 a 13.30h

Expliquem que s’inicia el procés participatiu 
de definició de la governança de l’Egarenca 

✔ Productes nous 

• Comença la temporada nova de pomes i peres. Ha arribat la fruita de Fruitalpuntbio: 

poma gala i golden, figues i préssec.

• En 10 dies comencen a haver-hi pomes de muntanya Biolord. Tot i que sembla ser 

que és un mal any de collita (calor extrema i pedregades).

• La setmana vinent arriba la pasta fresca de la Fundació Onyar, de Girona. Raviolis 

amb varis tipus de farcits, pasta fresca, crestes farcides i pizzes ecològiques.

• Estem a l'espera de resoldre alguns entrebancs que estem tenint en l'abastiment i de 

canvis a la botiga per anar incorporant més productes.

✔ Novetats a la botiga

• Hem iniciat un nou sistema de comandes. Abans de ser accessible per a tothom, 

iniciarem una prova pilot, amb unes poques famílies, i a mesura que anem 

assegurant la logística, anirem introduint més famílies que s'hi vulguin afegir.



Aquest nou sistema de comandes anticipades inclou la gran majoria dels productes 

de la botiga. Us pot interessar a totes les famílies que vulgueu anar ràpid a recollir la 

vostra comanda a la botiga o que vulgueu que us la portin a casa. Els productes 

frescos demanats a través comanda tindran un 5% de descompte, i un 2% els 

elaborats.

No és obligat fer comanda cada setmana, però les famílies que participeu en la prova 

pilot haureu de garantir una certa regularitat. 

Les famílies interessades escriviu un correu a administracio@egarenca.cat o 
comenteu-ho a la botiga.

• La Comissió de Logística ha col·locat per la botiga adhesius amb elements de 

seguretat, o accés per a persones amb mobilitat reduïda, entre d’altres.

• S’ha posat un taulell elevat al mostrador.

• Haureu vist que tenim un nou format de factura en fer les compres.

• Estem en tràmits de comprar prestatgeries amb rodes, més estables.

• S’imprimiran i penjaran setmanalment els preus de fruita i verdura.

✔ Famílies sòcies

• Actualment som 119 famílies sòcies consumidores. Són 132 socis amb capital social.

✔ Activitats

• Tasteig de Vins de Cinc Quarteres. Falta data exacta, serà a finals de setembre-

primers d’octubre.

• Farem una xerrada sobre governança, a primers d’octubre.

• Taller de sabons, a finals d’octubre.

• Xerrada sobre balanç social, al novembre.

• La Fira de l’Economia Social i Solidària de Terrassa serà el 23 de novembre.

• Farem un videoforum al desembre.



✔ Pròximes dates a recordar

• Estigueu atents a les convocatòries de reunions de les diferents comissions.

• 27 de setembre, convocatòria de vaga pel clima

• 29 de setembre, Fira de Km Zero a Sabadell

• Dates de la FESC (Barcelona): 25-26-27 d’octubre

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

◦ Estem reciclant pots de plàstic per als sabons. Si en voleu portar buits de casa  els podeu 

deixar a la botiga.

◦ 1 aspiradora per fer neteja.

◦ 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.


