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La viabilitat dels 
mercats municipals 
ill¡¡¡~¡m§j¡mliiilfi¡j1¡¡¡J~¡lilimj Els productes frescos 

poden generar més de 
la meitat de la factura

~JHlli¡m~¡i ció dels supermercats. 
Així ho explicava La 

Vanguardia fa pocs dies. Quin sentit té, 
doncs, la pervivència dels mercats munici
pals quan el subministrament i les condici
ons sanitàries ja estan garantits per l'oferta 
privada convencional? 'Per què cal que els 
ajuntaments continuïn destinant ala venda 
de productes frescos un espai de propietat 
publica, sovint en una posició central als 
barris i ciutats i en un règim tan favorable 
als ocupants com són les concessions? 

L'Ajuntament de Barcelona, i molts altres 
seguint el seu exemple, han promogut cos
toses reformes, en bona part finançades 
amb recursos públics, de molts dels edificis 
dels mercats municipals per aconseguir la 
modernització de l'oferta i el rejoveniment 
<tels paradistes i de la forma com ofereixen 
els productes i serveis. Però després d'in
versions milionàries que faciliten el procés 
de racionalitzaci9 de l'oferta, d'ampliació 
dels horaris i els serveis, i de comoditat dels 
compradors, ens queden unes parades que 
en el millor dels casos arriben als 20 metres 
quadrats. 

Tot plegat no sembla un ús òptim dels 
recursos públics, tant en termes d'inversi
ons com d'utilització d'un patrimoni muni
cipal ubicat en llocs de primera línia. Ara ja 
hi ha mercats de Barcelona que aborden 
una segona rehabilitació, perquè els efectes 
de la tongada d'inversions inicial s'han 
esvaït i tornen a perdre clientela. Les refor
mes són necessàries, però no són suficients 
per mantenir la competitivitat dels mercats 
a mitjà termini. 

Cal abordar noves estratègies de competi
tivitat dèls mercats reforçant la concentra
ció empresarial. Per molt singular que sigui 
el produçte fresc que vens, dificilment se
ran competitives les microempreses amb 
una sola parada als mercats. Per tan..t, en les 
concessions cal prioritzar les empreses més 

En qüesti6 
Les reformes 
són necessàries 
però nos6n 
suficients per 
mantenir la 
competitivitat 
dels mercats 
municipals a 
mitjà termini 

viables d'acord amb la 
seva eficiència. i dimen
sions. 

A més, cal que els 
paradistes esdevinguin 
el principal canal de 
comercialització dels 
petits productors agra
ris que subsisteixen en 
un entorn tan densa
ment urbanitzat com el 
nostre tractant com 
'més directament millor 
amb els petits produc
tors locals, que poden 

oferir un producte més fresc i de més qua1i
tat perquè és més pròxim. Per tant, cal re
forçar el posicionament de l'oferta dels 
mercats en productes de proximitat i de 
qualitat" per tractar amb petits proveïdors, 
reduir intermediaris i compensar els avan
tatges que la posició dominant al mercat j 
les grans dimensions ofereixen a les grans 
cadenes. Només amb l'aliança amb els pe
tits productors de proximitat els mercats 
municipals seran viables i estarà justificada 
la seva pervivència. I 


