
 

   

 

 

 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER SABADELL A DEBATRE EN EL PROPER 

PLE DE L’AJUNTAMENT PEL DIA 06/04/21, SOBRE ELS MERCATS MUNICIPALS DE SABADELL. 

 

Tal com estableixen els reglaments dels mercats Central, Creu Alta, Campoamor, Merinals i 

Torre-Romeu de Sabadell, els mercats són un bé de domini públic municipal destinat al servei 

públic essencial de mercat. El seu objectiu principal és la venda al detall de productes 

alimentaris i on es destina una part, per a la venda d'altres productes i la prestació de serveis 

complementaris a l'activitat principal amb l'objectiu d'aconseguir una barreja comercial 

adaptada a les necessitats de compra. 

 

Els mercats, tanmateix i a més a més d'oferir serveis de proximitat als i les veïnes del barri, són 

també equipaments que serveixen de punts de trobada, de dinamitzadors del seu entorn i per 

tant d'elements essencials de cohesió social.Mentre els mercats són oberts doncs, afavoreixen 

la vitalitat no només al seu interior, sinó la vitalitat al seu voltant, mitjançant la generació de 

pluralitat d'activitats i  serveis al seu entorn. 

 

De la mateixa manera que les ciutats han de fer front i adaptar-se a les noves dinàmiques 

econòmiques, socials i tecnològiques, creiem que els mercats municipals han d'anar 

augmentant la interrelació amb el seu entorn en el ben entès que són generadors i tractors 

de dinàmiques, més enllà de les hores d'obertura tradicionals. 

 

Així, i si bé els mercats van adaptant les noves demandes alimentàries a la cultura de la compra 

al mercat, augmenten la diversitat d'oferta per aportar valor afegit al consumidor i s'adapten 

als nou hàbits dels clients que cada cop més posen en valor la immediatesa i el producte de 

proximitat, també cada cop és més evident que compatibilitzar altres usos al seu interior fora 

de les hores pròpies de l'activitat comercial, ajuda a mantenir i a generar nova vitalitat al seu 

entorn. 

 

Existeixen exemples a d'altres ciutats amb mercats que esdevenen punts de restauració i 

gastronomia o espais per a activitats culturals, fora de les hores de comerç i de l'activitat que 

els és pròpia. Existeixen mercats que en definitiva, van més enllà de promoure els valors 

relacionats amb el producte (fresc, qualitat, varietat, salut i proximitat etc), i que s'involucren 

en la vida social del barri on s'ubiquen, esdevenint llocs de trobada i intercanvi de nous serveis. 

Mercats que incorporen activitats diverses que fomenten la sostenibilitat de l'espai facilitant 

més varietat d'usos i reactiven durant més hores especialment el seu entorn de proximitat. 

 



 

   

 

 

 

 

Sens dubte, afavorir a l'interior dels mercats altres activitats també a hores diferents de 

l'activitat de comerç que els és més pròpia, ajuda d'una manera molt clara a potenciar l'espai 

públic i a dinamitzar el seu entorn generant-hi vitalitat durant més hores. 

 

Com diem, existeixen experiències de molts mercats d'altres ciutats que s'ha permès combinar 

la venda de productes alimentaris i el consum amb altres experiències relacionades amb la 

gastronomia, l'oci i/o la cultura. Mercats que han ampliat horaris especialment els dijous, 

divendres i dissabtes tarda/vespre i diumenge amb l'objectiu de consolidar el mercat com a 

destí d'activitats de cultura, d'oci o de gastronomia a la ciutat. Ho trobem a mercats com el de 

la Princesa a Barcelona, el de San Miguel a Madrid, o el de Torvehallerne a Copenhaguen amb 

el que anomenen "Show cooking", però també altres casos amb experiències on 

es realitzen activitats complementàries més enllà de l'horari habitual de mercat. 

 

En definitiva, perseguim posar en valor els espais dels mercats més enllà dels usos i horaris 

convencionals afavorint que s'hi desenvolupin noves activitats de manera que esdevinguin un 

referent del barri en oci, cultura, lleure, etc. i que ajudin a la seva pròpia sostenibilitat i al 

desenvolupament econòmic i social i a la vitalitat del seu entorn durant més hores. 

 

Per tot això proposem al Ple municipal els següents acords: 

 

ÚNIC.- Modificar el Reglament dels mercats Central, Creu Alta, Campoamor, Merinals i Torre-

Romeu de Sabadell ampliant el seu objectiu essencial, per tal que es permetin realitzar altres 

activitats al seu interior ja siguin divulgatives o relacionades amb la gastronomia, la cultura i 

el lleure en general, més enllà de l'horari tradicional d'obertura. 

 

No obstant això, l'Ajuntament en Ple resoldrà.  

 

 

 

 

  

Lourdes Ciuró i Buldó 

Portaveu GM Junts per Sabadell                              

 

 

Sabadell, 16 de març de 2021  
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