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LA CIUTAT

13 de juny del 2005

El mercat de Santa Eulàlia porta
la compra dels clients a domicili
El personal de Talleres Bellvitge s’encarrega de ´Compra servei’, una iniciativa de les parades del mercat
La xifra de persones amb
discapacitat a L’Hospitalet
fins al 2003 era de 14.760,

L’apunt

equivalent al 5,92 per cent
de la població, segons les
dades amb les quals treballa la Unió General de
Treballadors de L’Hospitalet. Segons José Antonio
Franch, el seu secretari general, la contractació de
persones amb discapacitat que hi ha hagut a la
ciutat fins al 31 de desembre de 2004 és del 0,46 per
cent sobre el total de contractes realitzats. “Aquesta
xifra –ha explicat Franch–
està per sobre de la de
Barcelona, per exemple,
on la contractació se situa
entre el 0,18 i el 0,22 per
cent.” Aquestes dades van
ser analitzades a les jornades Dificultats d’accés
de les persones discapacitades de L’Hospitalet.
Segons Franch, “el transport, la manca de contractes indefinits i la poca ocupació de les dones són els
principals problemes que
afecten a aquest col·lectiu
en el món laboral”.

GABRIEL CAZADO

Compra servei és el nom de la
iniciativa que els venedors del
mercat de Santa Eulàlia han
posat en marxa per oferir als
seus clients la possibilitat de
portar-los les compres a domicili.
Aquest nou servei ha comptat amb el suport de l’Ajuntament i encarregat a l’empresa Talleres Bellvitge, formada per treballadors i treballadores amb discapacitat.
El servei el va presentar la consellera de Benestar i Família, Anna
Simó, des de l’Àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament, acompanyada pel tinent d’alcalde, Alfons
Bonals; pel president de l’Associació de Venedors del Mercat de Santa Eulàlia, Lluís Murlà, i pel gerent
de Talleres Bellvitge, Mario Gavilán.
Compra servei és totalment gratuït, es fa en horaris de matí i tarda
i no es necessita haver fet cap import mínim de compra.
El funcionament és ben senzill.
Quan un client del mercat arriba a
fer les seves compres, el primer
que ha de fer és adreçar-se a la parada Compra servei on li donen
una butlleta d’encàrrec. És necessari que el comprador apunti les
seves dades i arribi a l’acord del
moment que li serà lliurada la comanda.
Un cop amb la butlleta a la mà,
el client fa les seves compres allà
on estimi oportú. A cada parada on
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Anna Simó i Alfons Bonals amb un grup de treballadors de Talleres Bellvitge

compri li marquen la butlleta i li
guarden la compra. Abans d’anarse’n a casa seva, el comprador ha
de tornar la butlleta a la parada
Compra servei. Els repartidors són
a partir d’ara els qui s’encarreguen
que les compres arribin a cada domicili en perfectes condicions. Primer recullen totes les comandes de
cada client i les dipositen a les càmeres frigorífiques fins al moment
de la distribució, a l’hora acordada.

Talleres Bellvitge
va rebre el Premi Ciutat
de L’Hospitalet
d’Economia Social per
la seva tasca en favor
de la integració
de discapacitats

Els representants de les institucions i entitats que hi colaboren
van manifestar la seva satisfacció
pel fet que una empresa protegida,
com Talleres Bellvitge, hagi estat
escollida per fer el servei i “perquè
realment és capaç de dur-lo a terme”, segons Bonals. Anna Simó va
animar els empresaris a contractar
persones amb discapacitat. El projecte compta amb l’ajut de l’Obra
Social de Caja Madrid. # C. GÓMEZ

