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BONES FESTES D’HIVERN A TOTHOM!

Els dies 24 i 31 desembre la botiga obrirà només al matí.

Les comandes queden aturades fins a la setmana del 7 de gener. 

Amb l’excepció del Pa de Niko i del Forn Paris.
La Selvatana, làctics de vaca, en podem demanar i arribarà divendres.

També s’atura el pla pilot de comandes.

Apunteu-vos aquestes dates importants: 
25 de gener, jornada de reflexió participativa sobre l’Egarenca.

29 de març, assemblea de socis i sòcies.

RECORDATORI: Actualització de la base de dades

Us recordem que tenim en marxa el procés per tal d’adaptar-nos a la legislació vigent i poder
assumir els nous reptes de creixement de l’entitat.

(Veure els detalls a sota)

Continuem pendents de la instal·lació de telefonia fixa per part de Som Connexió.



✔ Novetats a la botiga

• 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.

• Jornada de reflexió del 25 de gener

L’Egarenca aviat farà dos anys. El projecte inicial està reeixint, s’han assolit els objectius que 
teníem a l’inici. Fins al punt que tant la botiga com l’espai social se’ns han fet petits.

Ara toca començar a pensar si volem créixer i, en aquest cas, com ho fem. Per això, 
convoquem a una trobada conjunta amb socis i sòcies, el 25 de gener, de 10h a 14h al Casal 
de Sant Pere. L’objectiu és fer un repàs conjunt participatiu amb els de tot el que estem fent, 
perquè tots els socis en tinguin una visió general. Així podrem plantejar nous objectius de 
cara el futur, per tal de presentar-los a l’assemblea de 29 de març. 

S’ha fixat una reunió per preparar aquesta trobada el pròxim dilluns 13 de gener a les 18h, 
oberta a tothom qui desitgi participar-hi.

• Actualització base de dades

Tots els components de les famílies han d’emplenar i signar el full de consentiments i 
autoritzacions. Un cop emplenats i signats es poden deixar 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/ 

✔ Famílies sòcies

• Actualment som 133 famílies sòcies consumidores. 

En total som 158 socis/es.

https://docs.google.com/forms/d/1Sy1QbsJ1_y_O9qVbXD7D7CB1Eus7dtyP3A1o247TnKI/viewform?edit_requested=true
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


• Els guanyadors del sorteig de la llumineta, que es va celebrar ahir divendres, ha estat al 
família Escudé Puig. Un lot de productes per valor de 300€. Enhorabona!!

• A més, la cistella de productes d'Onyar li va tocar 
a la Rosa Cots. Felicitats Rosa!

• Els treballadors de l’Egarenca també tenen el seu lot. Felicitats!! 



✔ Pròximes dates a recordar

• Aquest dissabte torna a haver el Club

de Lectura ‘He venido a hablar de mi

libro’ de Synusia, a la botiga!  21 de

desembre a les 11.30h.

• 16 de gener 18h, taller de bosses.

• 4 de febrer, taller de copes menstruals.

• 27 de febrer, taller de desodorants.

• Propera Junta, dimecres 8 de gener a les 17.30h.

• 15 de gener 17h, Comissió Econòmica.

• 14 gener 17h, Comissió de Proveïdors.



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

◦ Necessitem cistells de vímet.

◦ 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. 
◦ 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.


