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ENS TroBEM DAvANT D’uN Nou
poSICIoNAMENT DELS MErCATS MuNICIpALS?
El mercats municipals han estat probablement una de les estructures comercials més importants
hereves de l’intercanvi comercial en la seva essència. Són un espai acotat, amb vida, on hi ha
intercanvi constant, comercial i no comercial, on conviu tot tipus de públic. Un exemple de
compartir serveis comuns i treballar en un entorn de màxima competència comercial.
El nou escenari econòmic, social, tecnològic, ambiental, cultural i demogràfic ens marca
clarament nous hàbits de consum de la població. És per això que escau una reflexió sobre com
els mercats municipals s’adapten i evolucionen cap a una nova realitat. Ens trobem davant d’un
nou posicionament dels mercats municipals?
Estem d’acord que cada mercat es vincula a l’àmbit local al qual pertany i, per tant, la
generalització és perillosa, però podem apuntar alguns factors d’evolució del consumidor i,
conseqüentment, dels mercats.
El primer factor té a veure amb els valors. Els valors no canvien, però la posició en l’escala si. Avui són importants la salut i el
benestar, l’autorealització, la gestió del temps i, a més distància, la sostenibilitat i l’economia col·laborativa. El segon factor
apunta a les noves formes de relació entre persones i les noves formes de comprar i vendre, clarament marcades per la
incorporació de la tecnologia mòbil a les nostres vides. El tercer factor d’evolució és l’entrada d’operadors d’alimentació i
equilibri de formats comercials en el territori, i la necessitat de diferenciar-se.
No hi ha dubte que aquests factors no han deixat indiferents els mercats municipals, però tampoc hi ha dubte que els
mercats municipals tenen tots els ingredients necessaris per donar-hi resposta.
La remodelació i la transformació física dels equipaments, la millora i la implantació de nous serveis per als consumidors
(repartiment a domicili, aparcament, targetes de fidelització, compra en línia, zona d’esbarjo, punts d’informació, ampliació
dels horaris comercials, servei de consigna), l’actualització i adaptació dels seus productes (especialització, ampliació de
gamma, millora del mix, introducció de locomotores), la millora de la gestió a través de la seva professionalització o la
implantació d’actuacions de formació, comunicació i promoció són
algunes de les actuacions que estableixen la base d’un nou
posicionament dels mercats municipals davant del comprador d’avui
i del futur.
En resum, aquest nou posicionament dels mercats està basat en la idea
que els consumidors percebin aquests equipaments com a espais de
venda on conflueixen, per una banda, els valors tradicionals que
sempre han caracteritzat els mercats municipals (tracte personalitzat,
varietat, qualitat, producte fresc, etc.) i, d’altra banda, els nous valors
que sorgeixen, com la salut (amb els nous models de comportament
alimentari i la nova composició de la dieta), la sostenibilitat, la integració
social, l’estalvi de temps, la conveniència i la comoditat, etc.
És un goig veure uns mercats tan vius, els millors d’Europa, sens dubte!
això és un mèrit de molta gent i de molts esforços compartits de molts
agents, especialment de les associacions de comerciants.
Una bona formació i una gerència professionalitzada són factors d’èxit
per dur a terme totes les actuacions necessàries per materialitzar en els
mercats els nous valors que busquen els consumidors actuals.

Muntsa Vilalta Cambra
Directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya

uN MoDEL D'EXIT

Ara fa uns dies vaig ser escollit president de la Fundació Barcelona Comerç, fet que m’enorgulleix, entre altres coses, per la
bona relació que hi ha entre alguns dels mercats municipals de Barcelona i els eixos comercials que pertanyen a la
Fundació, una relació que ha estat sempre molt fructífera, i prova d’això és que més de 2/3 parts dels mercats hi estan
adherits o col·laboren habitualment amb els nostres eixos. No obstant això, però, aquesta relació encara ha de ser millor.
Els mercats i el seu entorn estan sempre plens de vida, d’una activitat comercial d’excel·lent qualitat i d’un servei
immillorable, que ha de ser el que ens diferenciï de la resta.
En aquest sentit, hem d’unir esforços mitjançant formules imaginatives i innovadores que facin dels nostres mercats i eixos
comercials la millor fórmula d’èxit per al nostre model de comerç, el propi, el de proximitat.
Tenim per endavant reptes importants, com ara la fidelització dels nostres clients, l’ampliació de la nostra cartera de serveis o
treballar per continuar sent, cada cop més, comerços socialment responsables.
Us encoratjo, doncs, a seguir defensant aquest model d’èxit, conjuminant esforços i treballant en xarxa per seguir sent una
referència per al sector!
Salvador Vendrell
President de la Fundació Barcelona Comerç

Donem la benvinguda a un nou associat,
EL MERCAT DE SANT ILDEFONS DE CORNELLÀ.
Enhorabona!

el cercle de confiança
Hi ha un fet indefugible i quotidià: mengem. Darrere d’aquesta realitat tan òbvia hi ha tot
un món. I és que menjar és cultura. Poques coses defineixen tant un poble com el que
posa a taula. De fet, a casa nostra, la gastronomia és un dels pilars sobre els quals es
fonamenta el nostre atractiu turístic.
Però tenim un problema i es diu producte. Fa anys que som en un camí perillós.
Algunes dades. En vint anys han desaparegut la meitat dels nostres pagesos i els que
ens queden tenen una mitjana d’edat de força més de cinquanta anys. Avui dia, viure
de la terra és un miracle. Un dels oficis més nobles, el de la gent que ens fa el menjar,
només se sosté per les subvencions. Injust i depriment. Més dades.
A Catalunya s’havien arribat a cultivar gairebé tres-centes varietats de mongetes, i ara...
I una paradoxa darrere l’altra. Sembla rendible portar un aliment travessant un oceà i no
és econòmicament viable evitar l’extinció dels moreus, del fajol, de la mongeta de la
floreta o del cuc. Cada vegada que perdem una varietat, renunciem al matís, a la
riquesa cultural, condemnem a l’oblit uns sabors, unes textures, uns perfums únics,
irrepetibles.
Volem de tot, tot l’any, i perdem la singularitat, el plaer de la menja de
temporada, de vegades un plat un sol cop a l’any!, l’experiència incomparable
de la fruita collida madura. Ens omplim la boca de conceptes com quilòmetre
zero, proximitat, excel·lència, i semblem oblidar que tot això només serà
possible si ens aturem un instant i tornem amb noves eines a un món que
tots enyorem.
Cercles de confiança, circuits curts on la gent es coneix pel nom o gairebé.
Tornar l’orgull als pagesos, consumidors que valorin realment el producte de qualitat
i, per força, uns mercats vius, sensibles, on l’oferta creï la demanda i la demanda
l’oferta. El meu paradista, el meu pagès, els meus clients.
I tornem a fer negocis a l’antiga, molt antiga, que tu hi guanyis i jo també.
Encara és possible, però no val a badar. Ho volem tots, fem-ho.

Esteve Padulles

MErCAT DE LA pLAÇA DE CuBA
80 ANYS AL SErvEI DE LA CLIENTELA
L’edifici del Mercat de la plaça de Cuba de Mataró es va inaugurar el 12 d’abril de
1936 i és obra de l’arquitecte Lluís Gallifa Grezner.
El 18 de maig de 2009 es va inaugurar el nou mercat amb una reforma integral, és a
dir, que inclou tant la reforma de l’edifici del mercat com la de la seva oferta
comercial, per tal d’adequar l’estructura i els serveis a les necessitats i al canvi
d’hàbits dels consumidors.
El nou mercat té un total de 36 parades, un autoservei, aparcament i espais
polivalents.
Els dijous i els dissabtes l’entorn de la plaça de Cuba acull el mercat de marxants:
dijous amb parades de tèxtil i moda d’equipament de la persona i de la llar, i els
dissabtes amb parades de fruita i verdura.
Des del canvi de junta el maig de 2015, el mercat també ha esdevingut un referent pel que fa a les activitats que s’hi
realitzen. L’any passat es va fer, per primera vegada, la Nit de Tapes, i va ser tot un èxit. Enguany, sempre per donar la
benvinguda a les Santes, se’n realitzarà la 3a edició. També s’ha dut a terme la campanya “Cuines o et cuinen”, amb un èxit
total. Aquesta campanya, destinada a tots els clients del mercat, sortejava, cada mes, dos sopars per a dues persones en
els restaurants del voltant del mercat, i s’ha de dir que la suma de restaurants que hi van voler participar va ser enorme.
A més d’altres serveis, el mercat disposa de pàrquing per als clients i d’un espai de joc on els pares poden deixar-hi els fills
mentre compren tranquil·lament.
Ja per acabar, no podem oblidar-nos que aquest
any el mercat compleix 80 anys des de la seva
inauguració, i el pròxim 18 de setembre ho
celebrarem amb una gran festa amb espectacle
infantil i botifarrada.

Xevi Solà
President del Mercat Plaça de Cuba

