Nota de premsa

Consoliden el seu projecte comú per la integració social

GUREAK I EROSKI OBREN UN NOU SUPERMERCAT
GESTIONAT ÍNTEGRAMENT PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT
 El nou supermercat de la capital alabesa dona feina a 14 persones
 EROSKI continua estenent el model d’ocupabilitat per a persones amb
discapacitat, desenvolupat al costat de GUREAK, després d’un balanç
molt positiu de les seves experiències anteriors
Vitòria, 20 de desembre de 2018.- GUREAK y EROSKI consoliden el seu projecte per

a la integració social i laboral de persones amb discapacitat, que han desenvolupat
conjuntament amb la inauguració d’un nou supermercat a Vitòria gestionat
íntegrament per persones amb discapacitat. El supermercat franquiciat
EROSKI/City, situat al número 3 del carrer de Juana Jugan de la capital alabesa,
dona feina a 14 persones.
La cooperativa disposa de tres supermercats d’aquestes característiques, dos dels
quals a Vitòria. El primer va obrir a Azpeitia a l’octubre de 2015. “Fa tres anys vam
engegar una iniciativa pionera d’innovació social amb la il·lusió de poder-la fer
extensiva. El balanç positiu de les experiències anteriors confirma la competitivitat
del nostre model de botiga franquiciada, oberta a ser compartida amb
emprenedors, cooperatives i empreses de l’economia social amb l’objectiu de crear
ocupació i riquesa en el nostre entorn i d’avançar en la diversificació de l'ocupació
social. Esperem que el 2019 es puguin materialitzar altres projectes amb altres
empreses líders de la integració laboral de persones amb algun tipus de
discapacitat, com és el cas d’Ampans a Catalunya. Això ratifica el compromís ferm
d’EROSKI en aquest tipus de projectes”, ha destacat el director de Franquícies
d’EROSKI, Enrique Martínez.
Per la seva banda, el gerent de GUREAK Àlaba, Esteban Basterretxea, ha afirmat
que “comptem amb un model consolidat d’ocupabilitat per a persones amb
discapacitat que genera noves oportunitats de desenvolupament personal i
professional per als qui tenen més necessitats de suport. El model de franquícies
d’EROSKI s’adapta perfectament a les nostres necessitats i ens permet treballar en
contacte amb el públic, per visibilitzar així les capacitats que tenim totes les
persones.
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El nou establiment, amb una sala de vendes d’uns 420 m2, ofereix un assortiment
de 3.500 productes de marques de fabricants capdavanters, marques pròpies i de
productors locals. Disposa, a més, d’una àmplia oferta d’aliments frescos,
especialment fruites i verdures locals de temporada, i d’un assortiment ampli de
productes ecològics. Els clients disposen de forn propi per a garantir la frescor dels
productes de fleca d’elaboració diària.

Sobre EROSKI

EROSKI és el primer grup de distribució de caràcter cooperatiu d’Espanya i
operador de referència a les regions de Galícia, País Basc, Navarra, Catalunya i
Balears. Disposa d’una xarxa comercial de 1.651 establiments, entre supermercats,
hipermercats i cash&carry, a més de gasolineres, òptiques, oficines de viatges i
botigues d’equipament esportiu. Compta amb més de 6 milions de socis clients i
més de 33.000 socis cooperativistes i treballadors.

Sobre el Grup GUREAK

GUREAK és un grup empresarial que té com a missió generar i gestionar
oportunitats laborals estables i adaptades de manera convenient per a persones
amb discapacitat, preferentment per a aquelles amb discapacitat intel·lectual a
Guipúscoa. Amb un volum de negoci superior als 240 M€, actualment el grup
compta amb prop de 6.000 persones, de les quals un 82% tenen algun tipus de
discapacitat.
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