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Famílies, el pròxim dijous 16 de setembre tenim 
el taller de Tast de vins

Més informació i com inscriure’s a l’apartat d’Activitats

Augment de marges dels preus.
A Novetats de la botiga expliquem els nous marges que hem aplicat.

Prova pilot de les comandes
Ampliem la informació sobre el pla que durem a terme 

per fer comandes anticipades.



✔ Productes nous 

• Aquesta setmana hem rebut la pasta fresca d’Onyar, una petició de sòcies de 

l’egarenca que venien de l’antiga cooperativa de consum KOPIKUA de Can Palet. 

Parlem de raviolis amb diferents farcits, espaguetis d’ou, tallarines d’espinac i pizza 

margarita. Tenen una relació preu i qualitat molt bona i han estat un èxit perquè ja 

queda ben poca cosa. N’anirem portant per a veure quins gustos agraden més i així 

consolidar l’oferta.

https://www.alimentsonyar.org/

• Des de la setmana passada, El pa de Niko ens ofereix pa de Kamut (o blat egipci), una

novetat que també està agradant força com a alternativa als pans més usuals.

https://etselquemenges.cat/rebost/el-kamut

• Aquesta setmana hem contactat amb una empresa local de begudes que segur que 

us sonarà, la SANMY. Ben aviat podrem gaudir del seu sifó, aigua amb gas de Sant 

Llorenç i alguna proposta més de refrescos elaborats a Terrassa. 

• Pel que fa a la fruita i verdura, tot i que encara estem patint alguns dies de calor, 

estem en ple canvi de temporada. Els tomàquets triguen a madurar, les albergínies i 

els pebrots triguen a créixer (els hi agrada la calor de ple estiu) i ben aviat s’acabaran 

els cogombres de les pageses que ens proveeixen normalment. A canvi hem 

començat a gaudir de la poma i la pera de Lleida, també els melons i les síndries. Ben 

aviat portarem les pomes de Biolord, que encanten a la canalla. A les èpoques d’entre

temps com aquesta a vegades manca verdura però les properes setmanes la terra 

començarà a oferir verdures de tardor-hivern com el bròcoli, coliflors i bròquils. 

Mentrestant seguim gaudint de les figues. 

✔ Novetats a la botiga

• Augment del marge de preus: passem del 17,5% al 19%, que s’està aplicant ja des 

d’aquest mes de setembre. Aquest percentatge és el màxim que es va indicar a la 

darrera assemblea. L’augment de marge correspon a intentar adaptar els costos reals

del manteniment de la botiga als preus dels productes, de cara a la viabilitat a mig 

termini. 

• Tenim noves neveres i un sofà, que s’han comprat de segona mà.

https://www.alimentsonyar.org/
https://etselquemenges.cat/rebost/el-kamut


• Estem mirant de comprar i posar unes noves prestatgeries.

• Tenim una nova cartellera a l’entrada que s’està pintant. 

• Etiquetatge dels preus de fruita i verdura. Estem fent un esforç per dedicar temps a 

millorar l’etiquetatge de la botiga. Hem començat per una de les coses més 

importants, que és actualitzar el preu i l’origen de la verdura i la fruita cada setmana.

En els propers dies posarem els preus de tots els articles de les neveres i també dels 

sabons a granel.

El següent pas, sense massa demora, serà el d’etiquetar els preus dels productes a 

les prestatgeries per tal de no haver de marcar el preu producte per producte, ja que 

és una tasca que ens consumeix força temps mentre anem reposant els articles.

• Titularització dels socis: s’han elaborat els nous formularis i ara estem fent proves 

amb la base de dades. 

• Pla pilot de les comandes. Si hi ha algú més interessat que ho digui enviant un correu 

a administracio@egarenca.cat. La setmana entrant ens hi posarem en contacte amb 

elles, i contrastarem opinions sobre com ha de ser el procés de les comandes.

Llistat de les famílies que s’han apuntat fins ara:

• Natalia

• Alvarezsos

• Vallesana2

• Janilaia

• Leslalis

• Gutsix

• Rubí

• Carreras

• Pink

• JoaniNeus

• Sobrevia

• Posas

• Romatomas

• Migjorn



• Governança. A través d’una subvenció de la Generalitat, l’entitat Ingenieria Social està

realitzant una diagnosi i un pla d’actuació per definir la governança de l’Egarenca. 

Paral·lelament, amb alguns membres de la junta estan rebent una formació online 

per part d’aquesta entitat sobre aquest tema. S’està creant el grup transversal que ha

de coordinar el procés participatiu de governança de l’Egarenca. Aquest grup ha de 

ser paritari i plural, i s’han enviat propostes per formar-ne part a 22 socis que ha 

proposat la junta. Igualment, qualsevol altre soci que desitgi participar-hi pot fer-ho 

sense problema. El dia 11 està prevista la xerrada sobre governança en la qual 

s’acabarà confirmant el grup. 

• L’article fet pel Marc sobre els preus justos i pagesia es va publicar a l’edició de 

setembre del periòdic Malarrassa. 

✔ Famílies sòcies

• Actualment som 124 famílies sòcies consumidores. El total de socis és de 142.

El mes de setembre hem tingut un increment important.

✔ Activitats

• 26 de setembre, Tasteig de Vins de L’Olivera i Cinc Quarteres, amb acompanyament 

de formatge.

Teniu el formulari per inscriure’s al taller:

https://forms.gle/1QYZH1UcqLTAJ99A7

• Des de demà dia 20 i dissabte 21 de setembre, participem en la jornada del Districte 0.

https://forms.gle/1QYZH1UcqLTAJ99A7


• 22 de setembre, tindrà lloc una sortida botànica a la Serra de les Pedritxes.

Organitzada per l’Associació Flora Catalana. 

Informació aquí:  http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/2181

• 25 de setembre, 18h. presentació a l’ecobotiga El Rodal (C/ Unió, 46, Sabadell) 

d’Espirulina Natural.

• 29 de setembre, jornada de Consum Alimentari Km 0 a Sabadell.

Informació aquí: https://radiosabadell.fm/noticia/la-ciutadania-decideix-la-primera-

fira-de-km-sabadell-dedicada-lalimentacio 

• 11 d’octubre, xerrada sobre governança.

• Finals d’octubre, taller de sabons (data pendent de confirmar)

• 15 de novembre, 18.30h, xerrada sobre balanç social a l’Egarenca.

• 23 de novembre, Fira de l’Economia Social i Solidària a la plaça Vella. Tindrem una 

parada pròpia.

• El Grup de lectura de la llibreria Synusia faran un dissabte al mes una trobada a la 

cafeteria de l’Egarenca. Les dates seran, en horari de 11.30 a 13h:

28 setembre

26 octubre

30 novembre

28 de desembre (a confirmar)

• Farem un videofòrum al desembre.

✔ Pròximes dates a recordar

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

• 2 d’octubre 18h, Comissió de cohabitatge.

• 27 de setembre, convocatòria de vaga pel clima

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

https://radiosabadell.fm/noticia/la-ciutadania-decideix-la-primera-fira-de-km-sabadell-dedicada-lalimentacio
https://radiosabadell.fm/noticia/la-ciutadania-decideix-la-primera-fira-de-km-sabadell-dedicada-lalimentacio
http://www.floracatalana.cat/drupal843/node/2181


✔ 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.


