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PROCÉS D’ACTUALITZACIÓ DE LA BASE DE DADES

Volem recordar-vos que hem posat en marxa aquest procés per tal d’adaptar-nos a la
legislació vigent i poder assumir els nous reptes de creixement de l’entitat.

Es tracta de què tots els components de les famílies emplenin i signin el full de
consentiments i autoritzacions. Un cop emplenats i signats els haureu 

de retornar a la botiga. 

Us demanem a TOTES LES FAMÍLIES que ompliu 
el formulari d’inscripció en línia 

(També es pot descarregar per imprimir aquí)

CADASCUN DELS MEMBRES (majors d’edat). Heu de donar-nos un document signat
amb els consentiments i autoritzacions legals. Descarregueu els documents (o

demaneu-los a la botiga): 
Membres titulars 

Membres no titulars

Tota la informació la podeu trobar a:
http://egarenca.cat/titulitzacio/ 

El mòbil de la botiga 611103766 torna a estar disponible. 
Tingueu en compte que no podrem respondre a totes les vostres trucades, missatges o

peticions a través del mòbil degut a la limitació horària i de recursos humans per
atendre-les. Sigueu pacients. Estem treballant en la millora de la comunicació.

Properament podrem oferir millor servei.

Felicitar-nos tots plegats per l’alta participació durant aquest novembre. Hem tingut
xifres records d’activitats i de treball voluntari.

http://egarenca.cat/titulitzacio/
http://egarenca.cat/wp-content/uploads/consentiment_no_titular_v2.pdf
http://egarenca.cat/wp-content/uploads/consentiment_titular_v2.pdf
http://egarenca.cat/wp-content/uploads/full-inscripci%C3%B3_2019_v3.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1Sy1QbsJ1_y_O9qVbXD7D7CB1Eus7dtyP3A1o247TnKI/viewform?edit_requested=true


✔ Novetats de productes

• Sobre l'abastiment

La distribuïdora cooperativa Món Verd (Polinyà) tanca després de 25 anys d'activitat. És una 
gran pèrdua per al sector de l'alimentació ja que en el seu moment van ser pioners i van 
esdevenir un referent a la península en la distribució de productes ecològics amb perspectiva
cooperativa.

Des de l'Egarenca vam començar apostant pels seus productes com a base de l'oferta 
d'estocatge de la botiga, per tant, també afectarà bastant a l'oferta de la botiga.

A la pràctica, tot i que ja ens estàvem preparant per al tancament de Món Verd, això significa 
que perdrem algunes referències a la botiga i haurem de substituir les marques de molts 
productes d'estoc. Això suposa un esforç considerable per a la cerca de productes ecològics, 
de qualitat i de preu equilibrat. Ho tenim molt encarat però us demanem una
mica de paciència en aquesta transició si trobeu a faltar algunes referències a la botiga (per 
exemple els tant estimats cruntxis de xocolata i poma i canyella).

Malgrat això, també us volem comunicar que,  amb l'experiència i coneixença del mercat que
hem adquirit en aquests gairebé 2 anys, i amb la capacitat de compra que tenim ara, 
intentarem millorar els preus d'aquests productes.

• Us volem informar d'una baixa de preus en arròs i pastes a granel:

L'arròs blanc passa de valer  3'85 €/kg a 2'46 €/kg.  El primer és un preu sensiblement inferior
al preu de mercat de venta al públic per un arròs ecològic del Delta de l'Ebre. Ara el tenim a  
2'46 €/kg i segueix sent del Delta de l'Ebre.

Les pastes passen de valer 2'6€/kg a 1'95 €/kg. Ambdós preus són de la mateixa marca, La 
Moianesa.

Gracies a Ecocentral, aprofitant la seva capacitat de compra, hem aconseguit aquestes 
millores de preus. Aprofiteu de comprar aquests productes a l'Egarenca! En breu també 
baixarem el preu de l'arròs integral.

Treballarem en  aquesta línia de sinergies amb altres projectes per aconseguir bons preus, 
sobretot en aliments bàsics com la fruita i verdura (ja tenim preus molt bons), llegums, 
cereals, etc. 



✔ Novetats a la botiga

• Continua el pla pilot de comandes. Estem incloent actualment 6 famílies. Continuarem 
incloent famílies en les properes setmanes.

• Vam celebrar la primera reunió del grup transversal de Governança. Podeu veure l’acta de la 
reunió en el següent enllaç: 
https://docs.google.com/document/d/1gF28GWHxSCH2Ret2GtimlPhG4rXmeE3XfTINI3HfWfA/
edit?usp=sharing

• Telèfons i comunicació. Estem a l’espera de la instal·lació d’una línia de telefonia fixa de Som 
Connexió. Ens hem fet socis d’aquesta cooperativa de serveis de telecomunicació. Quan 
tinguem tots els sistemes ja operatius (fix i mòbils) us informarem de les normes d’ús i quina 
disponibilitat tindran aquests canals de comunicació, als que us haureu d’adreçar en funció 
de les necessitats que tingueu.

• Hem rebut diverses visites escolars: 27 i 29 novembre van venir grups de l’Institut Montserrat
Roig, i el 28 novembre, de l’Escola Camins.

• Durant tot el mes de novembre s’ha celebrat la Terrassa Cooperativa. Com a Egarenca hem 
participat en diversos actes: 
 

Fira de l'Economia Social i Solidària a la plaça Vella, 
23 de novembre

Xerrada sobre Cohabitatge a la Masia Freixa, 

https://docs.google.com/document/d/1gF28GWHxSCH2Ret2GtimlPhG4rXmeE3XfTINI3HfWfA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gF28GWHxSCH2Ret2GtimlPhG4rXmeE3XfTINI3HfWfA/edit?usp=sharing


organitzada per la comissió de cohabitatge de l'Egarenca, 
amb la sala plena, el passat 14 de novembre.

Jornades d’Economia Feminista, amb la ruta 
pel lideratge femení al seu pas per l’ecobotiga el 30 de novembre

Xerrada sobre el balanç social realitzat per l’Egarenca, 
el passat 15 de novembre a la botiga

• El  23 de novembre vam participar en unes jornades organitzades per Cardedeu 
Autosuficient, adreçades a compartir diferents experiències de consum agroecològic. 

• Aquest dilluns 2 de desembre s’ha fet la 3a jornada de neteja. Han participat 13 sòcies 
(Gràcies a: Consol, Toni, Roldan, Dolors, Imma, Carme, Montse, Marc, Domenec, Jacint  i 
Daniel.  Gràcies a totes per la vostra implicació, suport i treball!). 
La jornada s’ha realitzat durant el mati i la tarda de dilluns, i s'han reubicat els productes a la 
botiga per omplir els buits que quedaven a les noves prestatgeries. 



• Ja teniu disponible a la botiga la llumineta de Nadal. El preu és de 5€ el número. El sorteig es 
farà el dia 20 de desembre a les 18 hores a l'Egarenca. El valor aproximat de la panera és de 
300€.

A banda dels productes que apareixen a la foto també hi ha: 
- Formatge tacat tòfona
- Formatge Àvid la Cleda
- Cistella de fruita i verdura valorada en 20€
- Torrons i polvorons de Massaxuxes

✔ Pròximes dates a recordar

• Pròxima data del Club de Lectura ‘He

venido a hablar de mi libro’ de Synusia,

a la botiga!  21 de desembre a les

11.30h.

• Propera Junta, dimecres 4 de desembre
a les 18h.



• 12 desembre, Videoforum amb el documental Push 
(https://eldocumentaldelmes.com/doc/push/ ) Enllaç sinopsi Al Casal de Barri de Sant 
Pere

Sinopsi

Per què ja no ens podem permetre viure a les nostres ciutats? Els preus de l’habitatge s’estan
disparant a les ciutats de tot el món. En canvi, els ingressos dels seus habitants, no.

Push és el nou documental del guardonat director Fredrik Gertten, que investiga el perquè 
ja no podem permetre’ns el luxe de viure a les nostres pròpies ciutats. L’habitatge és un dret
fonamental, una condició sine qua non per a una vida segura i saludable, però a les ciutats 
de tot el món tenir un lloc on viure és cada cop més difícil. Qui en són els responsables? 
Quins són els factors que fan de l’accés a l’habitatge un dels problemes més urgents a escala
mundial?

• També donem suport a la celebració del 5è

aniversari de Malarrassa, que serà el 12 de
desembre a les 19h al local de Minyons.

https://eldocumentaldelmes.com/doc/push/


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

◦ Ens aniria bé algun duo de telefonia fixa.

◦ Necessitem bosses reciclades, de plàstic o de cartró.

◦ 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.

◦ 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.


