L’Egarenca Express (núm.35)

14 de febrer de 2020

Resum dels temes tractats a la trobada de reflexió del 25 de gener.
D’alguns punts en seguirem parlant a l’assemblea del 29 de març.
- Cal treballar per un marc laboral definit i determinar aquelles tasques que han de ser dutes a
terme per personal professional, i les pròpies de voluntariat.
- Infraestructura: La botiga està arribant al seu límit de capacitat, cal més espai
d’emmagatzematge, més productes nous i la venda de més granel.
- Des de la comissió d’acollida a sòcies es troba a faltar una base de dades integrada per accedir
a la informació de cada associat.
- Necessitat d’incentivar la participació voluntària de més gent en les diferents comissions.
- Cal definir d’una forma més concreta el concepte de “família sòcia”.
- Per tal de poder millorar la comunicació interna i externa ens convé modernitzar la web i
dedicar alguna partida pressupostària a un pla de comunicació.
- Economia: Necessitat de regularitzar el fet que els treballadors professionals actuals dediquen
més hores al projecte que les que tenen remunerades. Una opció seria incrementant els
marges sobre els productes (actualment tenim un marge lineal del 19%) , tot estudiant
l’aplicació de diferents marges en funció de la tipologia de producte. També s’ha constatat que
la viabilitat econòmica dels darrers anys ha estat gràcies als diferents projectes subvencionats
en els quals l’Egarenca ha pres part.
- Per tal de prendre decisions sobre el futur de l’Egarenca, ens cal poder estudiar diferents
escenaris a nivell econòmic. Ens plantegem si cal seguir amb el mateix model de botiga actual, si
cal incrementar marges, si cal anar a un model de comanda
per cistelles, etc.

Dilluns 17 de febrer a les 18h, fem una xerrada-debat sobre
el canvi de model a cooperativa jurídica.

✔

Novetats de productes

Ja han arribar els nous productes d’Ecobàsics. Substitueixen part del que compràvem a la
cooperativa Mon Verd. Ecobàsics són elaboradors de cruntxi i barreges de cereals. Ens han portat
cruntxis de xocolata i de canyella amb poma, flocs de civada, flocs de civada sense gluten, muesli de
fruits del bosc (amb i sense gluten), llavors de xia, llí i sèsam; farina de cigrons i blat de moro per a
crispetes. També passarem a comprar-los la quinoa, cous-cous, mill i alguns altres productes.
De moment no ens han pogut portar els productes que els demanem a granel però hem sigut molt
insistents i tenim el seu compromís per a fer-ho en endavant.
Tots els seus productes són molt competitius amb preu, baixen bastant de preu respecte els de
Monverd. Baixe notablement de preu la xia, els flocs de civada i els cruntxis i mueslis. Animeu-vos a
tastar-los i ens ens aneu dient que us semblen.
Ecobasìcs és una empresa de Sant Gregori, Girona www.eco-basics.com
En breu incorporarem productes de Biocop per acabar de completar els que ens portava Mon verd.

✔

Novetats a la botiga

•

Tenim un canviador de nens instal·lat al lavabo.

•

Ja som socis de la cooperativa SOM CONNEXIÓ.
El nostre telèfon fix: 93 118 21 68

•

Actualització base de dades
Tenim a la botiga una llista de les famílies que falten
actualitzar les seves dades
Recordeu lliurar-la, o bé demaneu els documents a la
botiga.

• Comissió Logística:
•

Estem treballant de canviar les llums per leds, ho tindrem enllestit els pròxims dies.

•

S’ha endreçat l’oficina i s’ha habilitat
més espai destinat a magatzem.

•

Comissió Suport Botiga
S’està treballant amb l’etiquetatge dels
productes. Aviat tindrem etiquetes
fixes.
Model proposat

•

S'ha començat un procés de triatge i valorització de la merma de fruita i verdura.
Quan vingueu a la botiga, trobareu la fruita i verdura sobrant seleccionada en
safatetes i etiquetada amb un preu d'oportunitat.

•

Hem renovat el conveni amb Som Energia de Terrassa. La botiga continuarà sent la seu del
grup local durant aquest any.

•

S’ha creat l’òrgan de seguiment de Prevenció de Riscos Laborals. Es va fer la primera reunió
el 29 de desembre.

•

S’han presentat 3 projectes a l’Ajuntament: dos a Emprenedoria i un altre a Medi Ambient.
També un de lluita contra el canvi climàtic, en aquest cas de la Diputació.

•

Per sol·lucionar el problema d’espai, s’està buscant algun petit local molt proper, que pugui
fer funcions d’oficina i magatzem. Si algú coneix alguna cosa que compleixi aquests requisits,
que ens ho comenti.

✔ Famílies sòcies

•

Som 133 famílies sòcies consumidores.
Les noves entrades han estat: Super3 i Cova Simanya.
S’ha de donat de baixa la família Petit.
En total hi ha 157 famílies sòcies.

✔ Pròximes dates a recordar
Si no es diu el contrari, les reunions són a l’Egarenca.

•

14 de febrer 17.30h, Comissió de Prevenció de Residus.

•

17 de febrer, 18h. Avantatges i inconvenients d’una forma jurídica.
Ho organitza el grup transversal de governança. És una activitat de formació interna de
l’Egarenca per prendre millor la decisió del canvi o no de forma jurídica.

•

18 de febrer, 10 a 12h. Formació en PRL. Els socis que estan inscrits poden venir.

•

18 de febrer, 18h. Comissió d’Activitats.

•

19 de febrr, 18h. Junta de socis.

•

19 de febrer 19h, reunió del grup local de Fiare Banca Ètica.

•

24 de febrer, 18.30h Comissió d’Informàtica.

•

27 de febrer 18.30h. Taller de Desodorants.

Inscripció obligatòria:
bit.ly/tallerdesodorants

•

✔

28 de febrer, Comissió Acollida de Socis.

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.

◦

1 aspiradora per fer neteja.

◦

Necessitem algunes cadires plegables.

◦

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.

