L’Egarenca Express (núm.29)

31 d’octubre de 2019

Recordar-vos que aquest dissabte 2 de novembre fem pont,
per tant la botiga estarà tancada.
Comença la Terrassa Cooperativa.
Participem en moltes de les activitats.
Dissabte 23 de novembre, posem parada a la Fira de la plaça Vella
Veure detalls més a baix

Recordatori: Estem sense mòbil.
Per ara contacteu amb nosaltres per altres vies.
Hem contractat amb Som Connexió,
Estem pendents d’un nou sistema de telefonia.

Productes nous a la botiga

•

Canvi de proveïdors fruita i verdura. La setmana del 14 d'octubre vam començar a treballar
amb Ecocentral (www.ecocentral.cat). Ecocentral es dedica a proveir de fruita i verdura
ecològica i de proximitat a empreses gestores de menjadors escolars i menjadors escolars
autogestionats.
Ecocentral és el projecte més coherent i en consonància amb la filosofia i objectius de
l'Egarenca, a la vegada que ens ofereix una solució logística per al proveïment de fruita i
verdura directa de la pagesia catalana.
Val a dir que per la seva forma de treballar, que ens exigeix un esforç de planificació del
consum setmanal de la botiga, es tradueix en un ajustament dels preus a la baixa.
Així i tot, seguim treballant amb la pagesia de la comarca, Baix Llobregat i Maresme que ens
abasteixen gairebé cada dia dels productes frescos de què disposen.

Aquest és un canvi important que il·lusiona a l'equip de treball per l'aliança estratègica que
suposa, i per què ens acosta a moltes persones productores a les quals no podíem arribar.
Esperem que sigui una aliança durable i que incrementi la satisfacció general de les sòcies de
l'Egarenca.

•

Nova temporada. Estem a novembre i el canvi de temporada ja es nota a l'oferta de la botiga.
Estem oferint els últims tomàquets, albergínies i pebrots de proximitat. En endavant vindran
de més lluny. Ja fa unes setmanes que tenim les pomes de muntanya i les peres de la nova
temporada, es nota la seva frescor i qualitat. Aquesta setmana també tenim caquis i tots els
productes de castanya de Viladrau. Ara és temps de començar a gaudir del bròcoli, coliflors,
col, bròquil, espinacs, all tendre i cremes de tota mena.

•

La setmana passada vam fer la primera comanda de xai d’El Turó de les 9 cabres. Esperem
que us hagi agradat. Després d'aquesta primera comanda esperem resoldre alguns aspectes
que han aparegut sobre la manera de demanar-lo. Farem alguns canvis al respecte.

•

Potser és una mica precipitat dir-ho, però en poc temps arribarà Nadal. Us diem això per què
ens estem preparant i ben aviat obrirem el procés de comanda per demanar els torrons de
Massaxuxes (www.massaxuxes.com). L'any passat van agradar molt i repetim! De fet, ja
tenim un torró a la botiga: en Toni Garsi (de xocolates Toni Garsi) s'ha avançat a la resta i ja
tenim a la botiga el seu torró artesanal. En Toni ve de llarga tradició xocolatera i el torró és
una de les seves especialitats.

•

Pel que fa a la incorporació de nous productes, us hem de dir que hem parat màquines
durant unes setmanes. Estem redistribuint la botiga amb noves prestatgeries i actualitzant i
treballant en els espais de magatzem. Això juntament amb el ritme frenètic diari de la botiga,
ens obliga a parar a pensar i repensar, cosa que està molt bé. Seguim treballant per a
millorar els espais i l'oferta de la botiga.

✔

Novetats a la botiga

• Hem col·locat una nova prestatgeria, amb més presència dels productes de
cosmètica. Els que hi havia ara es troben al magatzem.

•

Continuem treballant en l’actualització de la base de dades de socis, la qual ja està
preparada. És imminent que ho comencem a implementar.
Els socis haureu d’actualitzar les vostres dades, i signar individualment els
consentiments i les autoritzacions legals.
Veure el formulari aquí.
Veure el full de consentiment aquí.

•

Pla pilot de les comandes: comença la setmana vinent. Entraran les primeres famílies, i de
mica en mica tothom que ho desitgi. S’està enllestint una web provisional per fer les
comandes.

•

Governança. La Junta ha aprovat el grup transversal, en breus s’hi començarà a
treballar.
Si alguna persona vol participar-hi que ho comenti: administracio@egarenca.cat

•

El taller de sabons va tenir lloc el passat 23 d’octubre:

•

També vam rebre el 24 d’octubre la visita de FUPAR:

•

Vam fer trobada del grup de lectura de la llibreria Synusia:

✔ Famílies sòcies

•

Actualment som 132 famílies sòcies consumidores. El total de socis és de 150.
Una de les noves famílies és l’Escola l’Heura.

✔ Activitats
•

Aquest mes comença la Terrassa Cooperativa (del 5 al 30 de novembre). En moltes de
les activitats programades hi participa l’Egarenca.
Programació completa de Terrassa Cooperativa:
https://terrassacooperativa.cat/events

•

El 23 de novembre hi ha la Fira a la plaça Vella. Es necessitaran voluntàries per fer
torns a la parada, amb torns des de les 9 a les 14h. Qui vulgui participar que enviï un
correu a botiga@egarenca.cat

• 29 i 30 novembre, Jornades d’Economia Feminista a Terrassa. Dissabte dia 30 inclou
una ruta que passa per l’Egarenca, a les 11.30h, amb un tastet i un role
playing: “Lideratge femení vers lideratge masculí”.

• 14 de novembre, 18h. Masia Freixa, debat sobre ‘habitatge sense comprar ni llogar!’,
on participa la Comissió de Cohabitatge de l’Egarenca.

• 15 de novembre, 18.30h, xerrada sobre balanç social a l’Egarenca. És una xerrada
d’autoformació que es va demanar a la darrera assemblea. L’Egarenca hem realitzat
enguany el balanç social de la XES que han abreviat l’Ateneu Cooperatiu del Vallès.
Es tracta d’explicar als socis què és el balanç social, i de quina forma es pot valorar els
nostres valors.

• 20 de novembre, participem en la Fila Zero, en una entrevista amb Esther Vivas:
‘Reptes i respostes sobre sobirania alimentària’
•

El dia 23 de novembre a la tarda anem a unes jornades a Cardedeu, organitzades per
l’entitat Cardedeu Autosuficient.

•

Pròximes dates del Club de Lectura ‘He venido a hablar de mi libro’ de Synusia, a la
botiga!
30 de novembre a les 11.30h
21 de desembre a les 11.30h

✔

Pròximes dates a recordar
•

Dimecres vinent dia 6 a les 10h, Comissió d’Acollida de Socis.

•

La pròxima Junta és el dimecres 13 de novembre a les 18h.

✔

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

Necessitem un mòbil que no feu servir per tenir-lo a la botiga.

◦

També 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.

◦

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.

