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Espai de comunicació on expliquem el dia a dia de l’ecobotiga a totes les famílies sòcies, de periodicitat 
setmanal. Per la millora del traspàs d’informació al voltant del nostre projecte.

✔ Inauguració de L’Egarenca, tot un èxit

La inauguració de divendres va ser tot un èxit, no va falta de res!
El debat amb els col·lectius convidats va ser molt interessant, a més del privilegi de comptar amb 
productors nicaragüencs.
Hem d’agrair la participació de les sòcies que van preparar i dinamitzar la taula rodona. També varem
venir varies persones a la preparació prèvia a la festa, i que es van encarregar d’escriure la pissara, 
preparar la teca per a tothom, etc. 
Convé doncs destacar que hi ha hagut una participació àmplia per part de les famílies en un acte de 
l’Egarenca, i això es va notar.

Hi ha una petita crònica al periòdic Malarrassa.

✔ Cafeteria

Recordem que iniciem un nou horari a partir d’avui dimarts 15 de maig: 
De dimarts a divendres de 10 a 13h i de 17 a 20.30h.
Dissabte de 9 a 13.30h.

A la cafeteria de l’Egarenca oferirem un servei enterament ecològic!
Començarem l’activitat amb una oferta bàsica de cafès d’Alternativa3, sucs, tès, batuts de xocolata, i 
cerveses.
Per menjar oferirem pastisseria d’en Pa de Niko: ensaimades, pa de pessic, madalenes; pa d’espelta 
amb formatge de La Selvatana, o bé amb fuet de Casanovas.

✔ Productes

De cara l’estiu i ara que arriba el bon temps, tindrem properament crema solar.
Estem incorporant un nou proveïdor de fruita de Matadepera, el Guillem i la Teresa.

https://malarrassa.cat/2018/05/14/sinaugura-lecobotiga-legarenca-obre-servei-cafeteria/


✔ Socis

A partir d’ara es pot pagar a la botiga en metàl·lic, amb targeta o a través del moneder. Des d’ara, el 
pagament amb moneder s’actualitzarà al moment (no el cap de setmana com fins ara). Si no es tenen
fons al moneder, es podrà pagar en metàlic o amb TPV.

A dia d’avui ja som 74 famílies sòcies.

✔ Altres

➔ El proper divendres 18 de maig a la tarda s’inaugura a Sabadell l’ecobotiga El Rodal 
(C/ de la Unió, 46).

➔ El dia 11 de juny les 19h. es projectarà, al Cinema Catalunya, el documental ‘Food 
Coop’ (acte organitzat per l’Egarenca dins de la Setmana de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Terrassa).

[CONVOCATÒRIA]  Aquesta setmana hi ha reunió de la Junta, concretarem la data i hora
pel grup de whatsapp.

Amics i amigues sòcies, seguim tenint aquestes necessitats:

• Bitrina de bar
• Plantes d’interior per fer goig
• Un Silló de lactància
• Algunes cadires

Si algú té alguna d'aquestes coses, poseu-vos en contacte amb nosaltres o porteu-les a la botiga.


