SECCIÓ DE MERCATS
MEMÒRIA 2020

MERCATS MUNICIPALS
EQUIPAMENTS

RECURSOS
ECONÒMICS

En el conjunt dels 5 mercats municipals hi ha:

Pròrroga del conveni de col·laboració amb
les associacions de comerciants dels mercats
Central i Creu Alta per a la gestió del mercat,
i atorgament de les corresponent subvencions
vinculades:

180 parades (79 vacants)
36 locals comercials (19 vacants)
114 magatzems (13 vacants)
40 aparcaments (1 vacant)

Mercat Central		

692.650,00 €

Mercat de la Creu Alta 258.472,00 €

SUBVENCIONS

REFORMA
I MANTENIMENT

La Diputació de Barcelona ha concedit les següents subvencions:

> Mercat de la Creu Alta: reparació de

> Promoció i dinamització comercial

> Mercat Central: inici dels treballs de reparació

dels mercats municipals de Sabadell
(2.391,00 €)

> Suport a la digitalització dels mercats
municipals (23.235,29 €)

l’elevador de la compactadora de residus

de les filtracions de la zona de la peixateria

> Mercat de Torre-romeu: reparació del
sistema d’il·luminació malmès

> Manteniment regular dels equipaments
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MERCATS MUNICIPALS
DINAMITZACIÓ
DELS MERCATS
> Activitats per a públic infantil i familiar
als mercats dels Merinals i al Mercat Central
(dv. i ds.) que es van haver d’aturar per la
situació de pandèmia.
> Celebració de carnestoltes als mercats
Central, Creu Alta, Merinals i Torre-romeu,
amb concursos, promocions i tallers.
> El Mercat de la Creu Alta:
- col·laboració amb l’ONG
#chapter2project amb el suport
de @actuavallès amb la campanya
d’emergència alimentària per ajudar a
les famílies mes vulnerables
- col·laboració amb l’Hospital Parc Taulí
de Sabadell, amb donació d’aigua
- per Nadal, sortejos de paneres i vals
de descompte

> Al Mercat Central:
- major presència a xarxes socials
(receptes culinàries, jocs i altres
activitats)
- 90è aniversari del mercat amb una
exposició fotogràfica de la seva història
- per Nadal, programa d’activitats
online (tallers de cuina, manualitats i
decoració, per infants i adults)
> Als mercats de Merinals i Torre-romeu:
com a novetat, instal·lació d’enllumenat
nadalenc i elements decoratius
> A tots els mercats, repartiment de fundes
porta mascaretes amb l’anagrama de
Mercats de Sabadell, mascaretes reutilitzables
de tela amb la identificació de mercats per als
paradistes, i bosses de tela de la campanya
de ciutat #ImpulsemSabadell.
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MERCATS MUNICIPALS
ALTRES PROJECTES
> Ciutat i escola als mercats municipals en
els mercats municipals Central i Creu Alta.
· El nombre de participants en el curs
2019-2020 ha estat de 531 alumnes
· Pel curs 2020-2021 no s’ha pogut
oferir atesa la situació sanitària

> Projecte Mercapunt al mercat de
Merinals, en funcionament des del 2017, en
col·laboració amb Acció Social, Diputació
de Barcelona i Creu Roja
> Repartiment d’aliments al mercat de
Campoamor, per la Creu Roja
> Reempresa Mercats Municipals,
plataforma de la Diputació per exposar les
parades vacants
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COMERÇ AMBULANT
EQUIPAMENTS
491 parades als encants
			> 33 de disponibles:
28 del mercat de brocanters
							5 del mercat dels dimecres a Torre-romeu

SUBVENCIONS

REUBICACIÓ DE
PARADES PER COVID

Durant l’any 2020 la Diputació de Barcelona
ha concedit les següents subvencions:

> Modificació temporal de l’emplaçament
i la superfície destinada als mercats
ambulants i els metres lineals d’algunes
parades.

> Gestió del Mercat Setmanal de Costa i
Deu/Can Torras (9.633,00 €), compartit
amb l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
> Marxandatge i actuacions per
promocionar i dinamitzar els mercats
setmanals de Sabadell (1.001,00 €)

> Aprovació de protocol de seguretat i
higiene: limitació aforament, distàncies i
senyalització, higiene, entre d’altres, tant
pels treballadors, com pels paradistes i
clientela

