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Societat

Valor afegit al menjar
El grup cooperatiu Taller Escola Barcelona (TEB) obre una botiga a Gràcia amb aliments de cooperatives i entitats
socials
Els responsables de l'establiment van fer 14.000 quilòmetres per triar productes i conèixer els productors
TEB va néixer el 1968 i dóna feina a més de 600 persones, la majoria amb discapacitat intel·lectual
26/11/13 02:00 - BARCELONA - SÒNIA PAU

Joan Maria Sala acaba de descarregar els iogurts Delícies del Berguedà a Coopmercat, la
nova botiga situada a la part alta del passeig de Sant Joan de Barcelona especialitzada en
productes d'alimentació saludables i de qualitat. Explica que estan elaborats seguint el mètode
tradicional i sota la direcció d'un artesà, un sistema que permet mantenir el gust de la llet de
sempre i les textures del iogurt fet a casa. Els productors són Portal Berguedà, una empresa
d'inserció laboral on treballen joves en risc d'exclusió. Coopmercat és un dels seus punts de
distribució a la capital. A en Joan Maria se li fa tard perquè encara ha d'anar a veure altres
clients, ni més ni menys que l'Hotel W i el Majestic.
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A sota dels iogurts hi ha formatges i a l'estanteria del costat, galetes, melmelades, pastes,
salses, bolets, sal, olis i vins. “Cada productor de cadascun dels productes de Coopmercat
ens podria explicar un procés totalment delicat. Triem molt bé el gènere que oferim”, explica
Pepa Muñoz, responsable de comunicació del Grup Cooperatiu TEB (Taller Escola
Barcelona), a qui pertany la botiga. Entre juliol i setembre els encarregats de muntar
l'establiment van fer 14.000 quilòmetres per tot el país per triar el que ara s'hi ven.
La Marta i l'Ivan estan atents per donar tot tipus d'explicacions. És la seva feina saber qui és
cada productor i com es recomana coure una determinada pasta. En un mes ja tenen clients
fidels. La Marta fa més de deu anys que està vinculada a TEB. Havia fet feines de despatx i
està contenta de treballar de cara al públic. L'Ivan fa dotze anys que és al grup cooperatiu fent
neteja de cotxes, mudances i en el servei de repartiment a domicili del mercat de la
Concepció. “Hi ha gent i gent...”, diu l'Ivan sense mullar-se, però està content de la relació de
complicitat que estableix amb veïns a qui du sovint la compra la casa.
Donar una ocupació estable a persones amb discapacitat venent aliments directes del
productor són els eixos de Coopmercat, una de les experiències presents en el Congrés del
Tercer Sector. Es confia que el 2015 hi haurà vuit establiments i 93 treballadors. TEB va néixer
el 1968 i dóna feina a més de 600 persones. Muñoz explica que el grup cooperatiu s'ha de
reinventar constantment per tirar endavant. La crisi al sector industrial els va fer perdre molts
clients del servei de packaging i han anat obrint nous fronts, com ara la fabricació de pintures
infantils i les botigues d'aliments de qualitat.
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