L’Egarenca Express (núm.28)

3 d’octubre de 2019

Famílies, destaquem que el pròxim 11 d’octubre organitzem
aquest taller sobre governança

Recordatori: Estem sense mòbil,
contacteu amb nosaltres per altres vies.
Estarem encantats si algú que entengui una mica del tema, ens ajudi
a trobar nova companya adient per a les nostres necessitats.

✔

Productes nous
•

Aquesta setmana la Miriam i la Glòria ja ens han portat coliflors del Maresme. Poc a
poc aniran arribant més verdures de tardor.

•

La pasta fresca d'Onyar ha tingut molt bona rebuda i es comenta que agrada força.

•

Ja tenim els productes de la Sanmy: sifó i gasosa amb envasos retornables, gasosa,
aigua amb gas i tònica.

•

Des de la Comissió de Proveïdors seguim treballant intensament per tenir una oferta
variada, autèntica i coherent amb els valors de l'Egarenca. En les properes setmanes
o mesos tenim previst augmentar la varietat de formatges, productes vegans, sucs i
melmelades, entre altres.

•

També ens hem reunit amb distribuïdores pioneres en el comerç just que ens
permetran disposar d'infusions, espècies, condiments i alguns productes elaborats
de comerç just i amb una traçabilitat d'origen completa.

✔

Novetats a la botiga

• Estem preparant canvis a la botiga i al magatzem per a generar espais, ja no hi
cabem. En breu arriben prestatgeries noves i podrem anar incorporant aquests
productes.

•

•

Etiquetatge dels preus de fruita i verdura, les neveres i els sabons.

Actualització de la base de dades de socis: va avançant fases. Ja està preparada la
base de dades. S’estan arreglant els últims detalls amb la Comissió d’Acollida de
Socis.
En els propers dies us arribarà informació sobre aquesta qüestió, de forma que tots
els socis hauran d’omplir el nou formulari de socis, i individualment signar les
autoritzacions i consentiments.
Veure el formulari aquí.
Veure el full de consentiment aquí.

•

Pla pilot de les comandes. Estem treballant en la nova web de comandes. En els propers
dies, les famílies que ho han demanat rebran l’accés a una enquesta per respondre-la.

•

Dilluns passat va tenir lloc una trobada per fer una prova pilot de moneda social. La
cooperativa Coodin va fer una pinzellada de l’estat de les monedes complementàries
a Catalunya. Per part de la XES Terrassa es va presentar el pla de moneda social a
Terrassa, on hi participa l’Egarenca.

•

Governança. 8 socis i 3 famílies han acceptat formar part del grup transversal per la
definició de la governança de l’Egarenca. Hi ha una segona formació a què s’hi han
apuntat altres socis, sobre millora de la participació en entitats sense ànim de lucre.
El dia 11 d’octubre es presentarà la diagnosi sobre governança de l’empresa
Ingeniería Social, i s’espera que el grup transversal tingui una primera reunió entre
novembre i desembre.

•

S’ha modificat el protocol d’acollida, i s’ha elaborat un contracte de voluntariat. El
canvi que hi ha hagut és que a partir d’ara, no s’enviarà un correu a les famílies
donant l’accés a l’aplicatiu de comandes, si no que es farà una reunió amb elles.
Aquí hi ha la proposta de contracte de compromís de voluntariat, per si algú li vol fer
un cop d’ull i dir la seva.

•

El taller de Tast de Vins va ser tot un èxit!

✔ Famílies sòcies

• Actualment som 127 famílies sòcies consumidores. El total de socis és de 145.

✔ Activitats

•

11 d’octubre, xerrada sobre governança.

•

23 d’octubre, al Casal de Sant Pere, Taller de Sabons.

• 15 de novembre, 18.30h, xerrada sobre balanç social a l’Egarenca.
•

23 de novembre, Fira de l’Economia Social i Solidària a la plaça Vella. Tindrem una
parada pròpia.

• El Grup de lectura de la llibreria Synusia faran un dissabte al mes una trobada a la
cafeteria de l’Egarenca. La pròxima trobada, el dissabte 26 d’octubre:

•

12 desembre al Casal de Sant Pere, videofòrum amb el documental ‘Demain’:
https://www.filmaffinity.com/es/film525299.html

• Dates de la FESC (Barcelona): 25-26-27 d’octubre.
Més informació a: http://fesc.xes.cat/

✔

✔

Pròximes dates a recordar
•

7 d’octubre, 17 h. Comissió d’Informàtica.

•

7 d’octubre, 19 h. Comissió de Logística.

•

10 d’octubre, tenim la visita d’un grup escolar de FUPAR.

•

5 de novembre, 18 h. Comissió de Cohabitatge.

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

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.

◦

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.

