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Els veïns que compren habitualment al mercat de 
Les Corts ja tenen la opció de demanar que els enviïn 
la comanda a casa. “Ja feia temps que sabíem que es feia 
a altres mercats de la ciutat i nosaltres, els paradistes, 
anàvem al darrere d’aquesta idea”, explica Josep Maria 
Banach , vicepresident del Mercat de Les Corts, qui 
comenta que ha estat un procés lent.

Els comerciants són una de les potes d’aquest pro-
jecte, que a més compta amb la participació de l’Institut 
Municipal de Mercats de Barcelona i de les diferents 
empreses que s’encarreguen de facilitar aquest servei. 
En aquest sentit, hi ha dues vies per gestionar-ho: a tra-
vés d’empreses que faciliten la inserció labora o de la 
mateixa associació de venedors.

En el cas del Mercat de les Corts és l’Associació 
Les Corts per la Inserció Laboral (ALCIL) l’empresa que 
s’encarrega del repartiment. Aquest Centre Especial de 
Treball té com a objectiu promoure la inserció social i 
laboral de persones amb discapacitat, amb la qual cosa 
“aquesta és una bona opció que permet la inserció la-
boral de nois joves”, tal com explica la Directora tècnica 
d’ALCIL, Rosa Moreno, que especifica que actualment 
són cinc les persones que treballen en aquesta feina.

El servei a domicili s’ofereix a les persones que 
compren de manera presencial. En aquest cas, el client 
deixa la compra a la paradeta i demana que li portin a 
casa a una hora concreta, ja sigui matí o tarda –per-
què el servei també està disponible en horari de tarda, 
encara que el mercat no està obert–. D’altra banda, 
la comanda es pot fer via telefònica i el client avisa a 
la parada o directament al servei de repartiment que 
voldrà rebre la compra a casa.

Un cop el servei de repartiment està informat de 
la comanda, els treballadors d’ALCIL es posen en mar-
xa. El Mercat de Les Corts reparteix principalment als 
veïns del barri o de zones properes i els desplaçaments 
curts es fan a peu. Tot i això, hi ha comandes que s’han 
de dur a zones de Barcelona més allunyades o fins i 
tot fora de la ciutat, per exemple tenen algun client de 
Sant Cugat, tal com comenta Rosa Moreno. En aquests 
casos els encarregats fan el desplaçament en furgoneta.

“En el moment de fer l’entrega”, explica Banach, 
“és el treballador el que s’encarrega de cobrar l’import 
de la compra al qual cal afegir una petita quantitat que 
és el cost del servei” (suposa entre 3 i 4,5 euros, depe-
nent de la distància del lloc d’entrega).

Josep Maria Banach valora positivament aquest ser-
vei a domicili, encara que només fa unes setmanes que 
està en marxa a Les Corts, però “està tenint molt bona 
acceptació entre la clientela i, a més, els comerciants 
també estan molt contents”. Rosa Moreno també veu 
una reacció molt bona per part dels veïns, malgrat que 
“els primers dies s’ha de donar molta informació” ja que 
es tracta d’una novetat al mercat. Moreno afegeix que 
proporcionar aquesta possibilitat era ja una necessitat, 
perquè la gent ho demanava: “ja era hora que s’oferís 
el servei a domicili”, comenta.

El de Les Corts és només un dels nous mercats que 
s’afegeix a aquesta iniciativa, però els del Clot, Sants o 
Sant Antoni, entre d’altres, ja fa temps que ofereixen el 
repartiment. En aquests i d’altres casos, és l’associació 
Tallers Bellvitge l’entitat que s’encarrega de gestionar 
aquest servei, també per fomentar la integració laboral 
i social. En canvi, als mercats de Santa Caterina o Sa-
grada Família és l’associació de venedors la que propor-
ciona el servei a domicili. En qualsevol cas, es tracta de 
fomentar el comerç de proximitat facilitant la compra 
del clients.

El Mercat de Les Corts ofereix servei a 
domicili facilitant la inserció laboral
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Des de principis d’any quatre nous mercats de Barcelona ofereixen als seus clients el ser-
vei de repartiment a domicili, entre ells el de Les Corts, a més dels mercats de Galvany, 
Guineueta i Trinitat nova. D’aquesta manera, ja són 21 els mercats on es duu a terme 
aquesta iniciativa que té com a objectiu facilitar les compres a aquelles persones que patei-
xen problemes de mobilitat o que tenen dificultats per carregar pes o per a qui no pugui fer 
la compra presencialment. A les Corts, a més, aquest projecte permet la inserció laboral i 
social ja que treballa amb l’entitat ALCIL.




