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Actualitat covid
De moment no establim sistema de CITA PRÈVIA. No és obligatori. Si hi ha excessiva gent
esperant a fora, us farem un avís al moment perquè espereu a venir i us tornarem a avisar quan
hagi baixat el temps d'espera. Dir-vos també que estem treballant per a reduir el temps
d'espera en els cobraments.
Donades les noves mesures recomanades i restriccions per part del govern us recordem que a
l'egarenca:
• Desinfectem la botiga 2 vegades al dia.
• Mantenim les portes obertes per ventilar el local.
• Els estris dels granels es renten a cada ús.
• És obligatori l'ús de mascareta.
• És obligatòria l'aplicació de gel hidroalcohòlic en entrar a la botiga.
• L'aforament del local es limita a 4 persones.
• Respectem la distància de seguretat de 2 metres.
• Hi ha una barrera física entre sòcia i treballadora en el moment de pagar.
• Les treballadores seguim les recomanacions establertes d'higiene i seguretat.
Seguim totes les recomanacions de prevenció de la covid.

Assemblea de l’Egarenca
Podeu veure l’acta de l’assemblea de sòcies que vam celebrar de forma virtual el passat 26 de
setembre.
Enllaç a l’acta –>
https://docs.google.com/document/d/1w_Qj4c6kzw4AhsQEjtutz1F1XcwVRAAoSt55BJKFybc/edit?
usp=sharing

✔

Enquesta sobre productes i proveïdors de l’Egarenca

Us fem arribar una enquesta que us convidem a omplir. Sempre cal plantejar i replantejar els
projectes a diferents terminis i aquesta enquesta pretén fer aflorar les opinions de les sòcies
respecte a quines categories de productes caldria reforçar a la botiga. Ja veieu que és un tema
important, animeu-vos a respondre. També podeu fer recomanacions de marques o cases de
productes que us agradin.
Accedir a l’enquesta → https://forms.gle/VrkqYfywa4jFmu5p7

✔

Pla de comunicació

Un grup d’estudiants de tercer de periodisme s’ha ofert per fer un pla de comunicació per l’Egarenca.
Per poder-lo fer ha demanat a les sòcies que responguessin el formulari.
Animeu-vos, és una enquesta curta → https://forms.gle/WKU7t39Rk9jSEhbB6

✔

Famílies sòcies

Actualment som 128 famílies sòcies consumidores i un total de 152 famílies sòcies.

Recordatori: Cal anar revisant els moneders per mantenir-los en positiu, per a fer aportacions al
moneder, podeu fer-ho a la botiga pagant al comptat o amb targeta, o si ho preferiu fent un ingrés al
compte bancari amb el concepte “Moneder + nom de la família” a ES6414910001222071475129
(TRIODOS BANK)

✔

BOTIGA

Estem avançant per a millorar el servei de la botiga.
Una de les coses que estem d’acord en que és important és en el fet de millorar reduint el temps
d’espera per una compra a la botiga. Per aquest motiu, hem comprat una altra caixa, ordinador i
bàscula. Si ens arriben tots els components i no hi ha cap problema afegit, tindrem la segona caixa
muntada abans d’acabar novembre.
Professionalitat i millora constant, objectius primordials a tenir presents.

✔

Terrassa Cooperativa

Aquest any, amb un format virtual (http://www.terrassacooperativa.cat).
Participació de l’Egarenca a Terrassa Cooperativa 2020:

•

Itinerari en ruta pel cafè, cacau i tèxtil del comerç just
Vídeo del taller → https://www.youtube.com/watch?v=58SAaW8-pzg

•

Taula Rodona Inaugural: Experiències d’Economia Feminista i Economia Social i Solidària
d’entitats de la nostra ciutat: reptes i perspectives de futur
Vídeo de la taula rodona → https://www.youtube.com/watch?v=HsjiBk6eT7k&

•

Com podem impulsar la producció de l'Anella Verda? Com es pot aconseguir millorar
l'activitat econòmica del sector primari?
En aquesta taula rodona es compartiran les experiències i reptes al que s’enfronta la pagesia
de l’Anella verda i rodalies.
Vídeo de la taula rodona → https://www.youtube.com/watch?v=U_Y6mEw0AF0

•

Caixa d’eines per a la transició organitzativa feminista.
Enllaç a l’activitat → https://terrassacooperativa.cat/activitat/caixa-deines-per-a-la-transicioorganitzativa-feminista

•

Vine a conèixer el Districte Zero! Portes obertes de les entitats de la xarxa.
Dissabte 21 de novembre de 10 a 13h.
Inscripcions → https://terrassacooperativa.cat/activitat/vine-a-coneixer-el-districtezeroportes-obertes-de-les-entitats-de-la-xarxa

•

Vídeo sobre l’economia social, el consum i la producció responsables en què apareixem
→ https://www.youtube.com/watch?v=uctZBUUtYcs

✔

Nous productes a la botiga

•

Cervesa de La Microcerveseria de Sabadell. La Helles, una cervesa lager, i la Bitter una
cervesa torrada. Amb envàs retornable en dipòsit i a granel! És un concepte de cervesa
ecològica fresca ,amb un consum òptim de 4 dies; i econòmica, ja que no paguem l’envàs
cada vegada, fent que no sigui un regal de consum esporàdic per a qui li agradi la cervesa.
Estan tenint molt d’èxit!

•

Com que teníem l’estanteria una mica buida, hem incorporat nous licors.
→ La Penjada. La Penjada és la primera ratafia cooperativa, elaborada amb aiguardent de vi

aromatitzat seguint el mètode tradicional del tronjó.
→ El Penjat. El Penjat és un tronjó, un licor de taronja elaborat seguint una recepta casolana
molt especial que hem recuperat perquè no caigui en l’oblit.
Per fer-lo cal penjar les taronges sobre l’aiguardent, sense que hi entrin en contacte.
D’aquesta manera, els vapors de l’alcohol capturen l’aroma, el gust i el color de taronja
lentament i sense tocar-se.
La Penjada i El Penjat són dos licors de La Sobirana Cooperativa. https://lasobirana.cat/
→ Nyons. Patxaran tradicionals amb aranyons salvatges de Catalunya de la cooperativa
Tres Cadires. http://www.trescadires.cat/

✔

Informàtica

Canvi en les url, s’ha fet un canvi en el servidor de pangea, que afecta a l’Aplicoop, l’aplicatiu de les
comandes. Aquest canvi s’ha fet per a que a pàgina estigui en un entorn de seguretat més elevat.
Nou accés → https://egarenca.cat/aplicoop/

✔

Sinergia amb llibreria Synusia

Des del passat mes d’abril, hem establert una col·laboració amb Synusia, de forma que les sòcies de
l’Egerenca poden recollir els llibres adquirits a Synusia a l’ecobotiga. Aquesta col·laboració és
setmanal i es va iniciar el passat dia de Sant Jordi.

✔

Projecte moneda social de la XES

L’Egarenca participa en la prova pilot de la moneda social de la XES. Després de l’enquesta que es va
moure per les entitats, s’ha decidit que el nom de la moneda serà la “mola”. L’Egarenca ha realitzat
una primera transacció contractant un anunci al periòdic Malarrassa en el número d’Octubre.
Veure la notícia digital → https://malarrassa.cat/mon-cooperatiu/neix-la-mola-la-nova-monedasocial-de-terrassa/
I l’edició d’octubre → https://malarrassa.cat/wp-content/uploads/2020/10/MLRS-octubre-67.pdf

✔

Grup de cohabitatge L’Egarenca

Després de l’aturada deguda a la pandèmia de la covid torna a posar-se en marxa el projecte.
Qualsevol persona que estigui interessada en aquest vessant de l’habitatge, es pot posar en contacte
amb el grup a través de la següent adreça de correu electrònic: Cohabitatge.legarenca@gmail.com

