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Recordem que farem l’assemblea el 29 de març!

Continuem buscant un espai que sigui pròxim a la botiga. 
Si algú en sap alguna cosa que ens ho comenti.

✔ Novetats de productes

Formatges Vilavella
Ja tenim els nous formatges de Vilavella (www.formatgevilavella.com). Amb una ramat de 600 cabres 
a Basturs, Pallars Jussà, la Dolors i en Pere, elaboren formatge ecològic només amb la llet del seu 
ramat.

Tenim el formatge Seix (tendre baix en sal), el semicurat Corba, el semicurat amb  pebre, semicurat 
amb romaní, el fort Curat, el floquet de neu, i el de Tòfona.

Són formatges de cabra amb una relació qualitat preu molt bona, tenint en compte que el fet que les
cabres donen poca llet encareix el formatge, en relació als formatges de vaca per exemple.

Són formatges de producció limitada, i potser no en podrem disposar tot l'any.

Oli d'oliva Arbequina de Cal Verdet. Us deixem la seva presentació:

És un projecte que neix a finals del 2012 com "el Bitxo Agroecològic", hereu de "L'Hortiga", projecte 
cistellaire d'horta de temporada. Poc a poc, amb els anys, ha anat abastant més àmbits i d'aquí 
sorgeix la necessitat d'un canvi de nom que englobi tots els aspectes en què ara es treballa.

Situats al voltant de Vilaplana (Baix Camp), sempre a la falda de la Mussara (porta de les muntanyes 
de Prades) com a referent, ara es conreen també camps d'avellana negreta, d'ametlla (arbres joves) i
oliveres arbequines en les tres valls diferents que envolten la nostra muntanya.

http://www.formatgevilavella.com/


Situat al Camp, però no del tot a la plana, en finques muntanyoses i d'altres més fàcils de conrear, 
sempre des del principi amb els valors del cultiu agroecològic intentant oferir no només un producte
de qualitat sinó amb valors socials i mediambientals adherits. El respecte a l'entorn i a la feina 
constant són valors que també caracteritzen al projecte així com intentar crear un diàleg camp-ciutat
on es posi de manifest l'economia de petita escala i la realitat del pagès.

Així, "Can Verdet" ressorgeix per aixoplugar la producció d'avellana, ametlla, oli d'oliva verge extra i 
l'horta ara ja emparats per la certificació ecològica del CCPAE i amb ganes i energies de continuar 
conreant salut i bones relacions!

Per acabar, dir-vos que amb les últimes incorporacions, tant des de la comissió de proveïdors com 
de l'equip tècnic, creiem que la botiga té una oferta suficient, completa i diversa.

Ara mateix només ens queda portar productes de Biocop (blat de moro cuit, cremes vegetals de 
cuina, i alguna cosa més) per acabar de suplir els productes que ens falten des de la desaparició de 
Mon Verd. És important dir també que, tal i com està la botiga, ara ja no podem incorporar més 
productes, tenint en compte també la gestió que suposa cada producte (comandes, 
emmagatzematge i administració). Per tant, ens centrarem molt a mantenir i millorar (que podem) 
l'oferta actual sense incorporar nous productes. 

✔ Novetats a la botiga

• Actualització base de dades

En les pròximes setmanes les famílies que els falten dades per actualitzar, rebran un correu 
per demanar la documentació necessària. Ho està treballant la Comissió d’Acollida de Socis.

Igualment, a la botiga hi haurà una llista amb aquesta informació. També podeu demanar a 
l’equip de treballadors la documentació que us falta.

• Comissió Logística:

• S’han canviat les llums de la botiga
per leds, Això implicarà un estalvi
energètic important i també en la
factura de la llum.
Agrair als socis que han fet la
instal·lació!

• Comissió Suport Botiga

• Continuem treballant amb l’etiquetatge dels productes. 

• Estem tenim molt èxit amb les safates de merma de fruita i verdura. Recordeu fer-hi 
un cop d’ull quan vingueu a la botiga per veure les interessants ofertes que oferim.



• Comissió Informàtica

• S’ha creat un repositori Github amb el programari que fem servir. 
• S’està treballant en el programari per imprimir les etiquetes de preus.

• Comissió Econòmica

• S’estan preparant l’informe i les propostes de cara l’assemblea del 29 de març.
• Mentrestant, podeu consultar els següents documents: 

✔ Compte de pèrdues i guanys de 2019  

✔ Balanç de 2019  

• Comissió d’Activitats

• S’estan preparant sortides de visita a proveïdors: Artelac al maig i Biolord a l’abril, 
coincidint amb les floracions de les pomeres. Les farem preferentment un dissabte. 
Al juny, com a cloenda del curs, organitzarem una altra sortida de ratafies.

•    Imatge del taller de desodorants
realitzat ahir dijous!

• Grup de Governança

Sobre la recent xerrada sobre forma jurídica i cooperativisme de consum, enviarem 
properament un resum d’aquesta xerrada, la qual va ser molt didàctica i clarificadora.
Segona reunió del grup de Governança: 21 de març, al Casal de Barri de Sant Pere.

• Pla Pilot de Cistelles

Ara mateix no hi ha ningú en llista d’espera. Recordeu que entrar en aquest pla pilot permet 
poder demanar una cistella setmanal amb tots els productes de l’Egarenca, i venir a recollir-la o
be que te’l portin a casa de forma àgil. A més, es fa un descompte del 3% en tots els productes.

Si hi ha famílies interessades, ompliu aquest formulari i quan ens veiem capaços, us incloem en
el pla.

✔ Famílies sòcies

• Som 133 famílies sòcies consumidores.

Dues noves famílies s’han incorporat, són: Oliva i Soteras.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTgkgusvZU5mD5Fo97Sf0WHh7-uQ8xORNl9NSYlTsomNrGHw/viewform
https://drive.google.com/file/d/1GCq2pdIxMjINC3UOUnVt8vyJsx9M4Lzp/view
https://drive.google.com/file/d/1QQZRGgSlHKc6mJUmtg39tE7zYs6iH_tW/view


D’altra banda, es donaran de baixa properament les famílies Vallesana i Olivada.

En total hi ha 157 famílies sòcies.

✔ Pròximes dates a recordar

Si no es diu el contrari, les reunions són a l’Egarenca.

• 2 de març 17h, Comissió Acollida de Socis.

• 3 de març 18h, Reunió de la XES Terrassa.

• 4 de març 18h, Reunió de la Junta preparatòria de l’assemblea.

• 11 de març 18h, Junta de socis.

• 16 de març 19h, reunió de Som Energia.

• 18 de març 17h, Comissió Econòmica.

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

◦ Necessitem bosses reciclades, de plàstic o de paper.

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

◦ Algunes cadires plegables. També alguna taula plegable.

◦ 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.


