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Fruites, verdures i inclusió
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a poc s’ha jubilat un bon amic, en Jaume, que ara
que té temps em va demanar que l’acompanyés a
veure una botiga que havia muntat l’empresa en
què ell treballava. Em va dir, orgullós, que es tractava de la primera botiga de fruiteria i verdureria de Girona que permetia la degustació dels
productes en el mateix local.
En Jaume, de jove, va patir
una malaltia mental greu i,
per això, va estar internat en el
psiquiàtric un grapat d’anys,
fins que un bon dia li varen
proposar de sortir-ne. Primer
va viure en una residència
oberta amb suport, i això li va
permetre respirar en llibertat
i aprendre a poc a poc a governar-se. Al mateix temps, va
poder fer cursos prelaborals
adreçats a adquirir habilitats
i capacitació per al treball. De
llavors ençà ha estat un bon
treballador, tot i que ha tingut
alguna recaiguda que ha superat. Ara viu en un pis amb
dos companys, que reben els
suports que pacten amb l’entitat.
Quan entrem al local, veig
que és una botiga moderna i
original, amb fruita i verdures
ecològiques, i menjars i sucs
naturals preparats en envasos reciclables, biodegradables o compostables, és a dir,
tenint en compte al màxim el
respecte al medi ambient. M’explica que té un amic que treballa a l’horta ecològica que
l’empresa té a Campllong, on conreen les verdures i tenen
cura dels fruiters. Li agrada molt treballar al bell mig de
la natura, encara que sempre li comenta que és un treball
molt dur i complicat. Té un altre company que treballa a
l’obrador, on efectuen la transformació d’alguns dels productes obtinguts, com per exemple els sucs naturals. Tot

això m’ho contava mentre degustàvem un suc de poma
en unes taules situades en un apartat tranquil del local
i menjàvem uns pastissos de taronja amb maduixa que
conservaven els autèntics sabors naturals.
Mentre parlàvem pensava en l’ètica del projecte, centrada en la dignitat de la persona i el respecte al medi ambient, i també en la complexitat de l’empresa, que no
té com a objectiu primordial guanyar diners, sinó que
assumeix la funció social de responsabilitat pública
de donar feina a unes persones que tenen dificultats
per tal de fer efectiu el dret al treball inclusiu en un
mercat ordinari d’una manera sostenible.
En sortir i llegir el nom de Biodrissa, vaig pensar en com d’encertat era, ja que, com sabeu,
drissa és la denominació de la corda que
serveix per hissar la vela, que, amb l’ajuda del vent, permet al vaixell solcar els
mars... i la vida de moltes persones.

Convenció sobre els drets de
les persones amb discapacitat
Treball i ocupació. Els estats
part reconeixen el dret de les
persones amb discapacitat a
treballar, en igualtat de condicions amb les altres; això
inclou el dret a tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement
triat o acceptat en un mercat i
un entorn laborals que siguin
oberts, inclusius i accessibles a
les persones amb discapacitat.
Els estats part han de salvaguardar i promoure l’exercici
del dret al treball.
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