L’Egarenca Express (núm.33)

10 de gener de 2020

Recordeu que farem la Jornada de reflexió del 25 de gener
al Casal de Barri de Sant Pere, de 10 a 14h.
Taller de bosses el 16 de gener, a les 18h a l’Egarenca
El taller el tenim ja ple!

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)

✔

Novetats de productes

Dilluns dia 13 de gener durant el matí, la distribuïdora cooperativa MonVerd fa liquidació d'estocs
per tancament. Ens han convidat a anar a veure si ens interessa aprofitar l'oferta a preu de cost com
a Egarenca però també com a particulars fen-t’ho extensiu a totes les sòcies de l'Egarenca.
Les famílies Marc i Sobrevia hi anirem per a veure que hi ha (podeu escriure al Marc per a anar-hi
junts), sortiríem de Terrassa sobre les 9:30 del matí.
Si a algú més li interessa Monverd: Avinguda de Sentmenat, 31. Només cal dir que s'és sòcia de
l'Egarenca.

✔
•

Novetats a la botiga
Ja es poden fer comandes noves fent servir com a base comandes antigues.
Veure el següent vídeo:

• Tenim un mapa gegant que hem elaborat amb PIC Vallès, sobre els productors ecològics de
proximitat. El tenim col·locat al vidre a l’entrada.

•

El 15 de gener farem la primera reunió de la Comissió Econòmica.
Serà la primera reunió, la gent interessada en participar d’aquesta comissió s’hi pot posar en
contacte a través del correu administracio@egarenca.cat.

•

El Joan Pi ha publicat un article a Malarrassa sobre l’estat de l’economia solidària i cap a on
han d’anar que val molt la pena llegir.
Surt en el periòdic d’aquest mes de gener.
Es pot llegir també aquí.

•

Ens han concedit la subvenció de prevenció i reutilització de residus municipals de l’Agència
de Residus de Catalunya. Són 7.000 euros que podrem destinar a reducció de residus i la
seva reutilització en dos anys. La primera acció a realitzar és el taller de bosses de 16 de
gener.

• 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.

•

Pla Pilot de comandes
Ja hi ha 10 famílies participant en el Pla Pilot de comandes. 10 més estan en llista d’espera
per entrar-hi durant les pròximes setmanes.
Les famílies interessades que encara no s’han inscrit, podeu omplir aquest qüestionari:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTgkgusvZU5mD5Fo97Sf0WHh7uQ8xORNl9NSYlTsomNrGHw/viewform
•

•

Telèfons i comunicació. Estem encara a l’espera de la instal·lació d’una línia de telefonia fixa
de Som Connexió.
Actualització base de dades
Hem rebut 45 expedients tancats de famílies que han enviat els seus formularis i
consentiments. Animeu-vos a contestar els qui encara no ho heu fet!

Enllaç al 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.

✔ Pròximes dates a recordar
Com veieu, tenim moltes activitats i trobades previstes:

•

13 de gener, preparació de la Jornada de reflexió, a les 18h.
llista-junta@grups.pangea.org

•

14 de gener, Comissió Suport Botiga, a les 16.30h. socis@egarenca.cat

•

14 de gener, Comissió Proveïdors, proveidors@egarenca.cat

•

15 de gener 17h, Comissió Econòmica. administracio@egarenca.cat

•

16 de gener, 17.45h Grup de Seguiment de Prevenció de Riscos Laborals.

•

16 de gener 18h, taller de bosses.

•

24 de gener, trobada amb el Rodal a Sabadell, a les 20h.

•

25 de gener, Jornada de reflexió, al Casal de Sant Pere.

•

25 de gener, Club de Lectura ‘He venido a hablar de mi libro’ de Synusia, a la botiga.

•

29 de gener, Junta de socis a les 17.30h. llista-junta@grups.pangea.org.

•

4 de febrer, taller ‘Alternatives a la higiene femenina tradicional’.

•

15 de febrer, Club de Lectura ‘He venido a hablar de mi libro’ de Synusia, a la botiga.

•

27 de febrer, taller de desodorants naturals.

•

28 de març, Club de Lectura ‘He venido a hablar de mi libro’ de Synusia, a la botiga.

•

29 de març, Assemblea de Socis/es.

•

La Comissió d’Acollida ha elaborat aquest document de compromís de voluntariat. Tots els
socis que participin d’alguna comissió de forma regular l’hauran de signar. En les properes
reunions es portaran còpies del document.
Veure el document aquí.

•

17 de gener, activitat sobre emergència climàtica i accions locals, a El Rodal a Sabadell:

✔

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.

◦

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.

