L’Egarenca Express (núm.25)

11 de juny de 2019

Destaquem l’èxit de les activitats que estem organitzant!

Imatges del taller de pizzes,
i de la parada a la Fira de Medi Ambient del passat diumenge.

✔

Productes nous

•

Pa del forn Paris.

•

Préssec, pruna, pera de Sant Joan.

•

El carbassó ja és de proximitat.

•

Estem preparant una comanda per a les coques de Sant Joan.

•

Recordeu que hi ha sorbets Bodevici al congelador.

•

Tenim més varietat de galetes a granel.

✔

Novetats a la botiga
•

Hem comprat neveres expositores, de segona mà. Estigueu atentes als canvis que
s’aniran produint en la ubicació de productes a les neveres.

•

Estem treballant a comprar les prestatgeries amb rodes. També hem canviat el moble
destinat al pa.

•

També veureu que hem penjat a la botiga les fitxes de proveïdors amb què treballem
impreses en cartró ploma (La Soleia, Masia Ca n’Oliveró, Vímet, Alternativa3, Galliner
de la Torrassa).

•

Actualment som 119 famílies sòcies consumidores. Són 132 socis amb capital
social.

•

Ja queda menys perquè comencem el procés de titularització dels socis. A
l’Egarenca les sòcies són famílies, però ha de quedar clar qui són els titulars de les
famílies, i qui sent membre de la família no és titular.
Aquesta titularització implicarà també que tots els socis signin protecció de dades.
Serà el pas previ a lliurar els carnets per a les famílies. Anirem informant del detall de
com farem aquest procés.

•

Ajornem la prova pilot de comanda de cistelles per a després de l’estiu.

•

Tenim habilitat el suro a l’entrada de la botiga on pengem informacions de l’entitat
així com de diversos temes i activitats que es fan a la ciutat.

•

Les activitats que hem organitzat aquí han estat un èxit: el taller de pizzes, la
xerrada sobre moneda social, i la presentació del licor de nous de Tres Cadires.

•

El moneder està actualitzat a dia 1 de juny. S’han cobrat les quotes de maig.
Repasseu el vostre compte i procediu a fer l’ingrés si és necessari.
Hi ha hagut un retard en l’actualització degut a la feina que ha comportat la
justificació del projecte de PiC Vallès amb el Departament d’Agricultura. Una vegada
finalitzada la justificació, es tornarà a actualitzar el moneder cada setmana o quinze
dies.

• Juntament amb l’Eina Cooperativa farem tallers de consum responsable a les
escoles de Terrassa, de cara el curs vinent.

• En aquesta línia, cal destacar que hem col·laborat amb diferents escoles: ha vingut
un grup de l’escola La Llar, hem col·laborat amb el mercat sostenible de l’escola
l’Enxaneta. També ens han visitat dos grups de l’escola Font de l’Alba. Aquesta tasca té
a veure amb l’èxit de la visibilització del nostre projecte a nivell local.

✔ Activitats
• Divendres 14 de juny a les 19.30 h, taula rodona sobre Distribució Ecològica.
Compte! La botiga tancarà divendres a les 19 h.
Enllaç del taller a la web:
http://egarenca.cat/taula-rodona-la-distribucio-ecologica-a-debat/
Inscripcions a info@egarenca.cat

• Dilluns 17 de juny, fem jornada de neteja, hi haurà torns de matí i de tarda.
Inscripcions al suro de la botiga!

✔

✔

Pròximes dates a recordar
•

12 de juny 17h. Comissió d’Activitats.

•

14 de juny. Reunió Comissió de Projectes amb l’Ajuntament de Terrassa.

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

A partir d’ara reciclarem pots de plàstic per als sabons. Si en voleu portar buits de casa
els podeu deixar a la botiga.

◦

Necessitem un ordinador de sobretaula.

◦

1 aspiradora per fer neteja.

◦

Tuppers grans o caixes estanques per guardar a la cambra aliments sensibles a la calor.

◦

1 canviador per a nadons.

◦

Un microones per deixar o donar.

◦

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.

