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                                                       RESUM 

La realitat diària de totes les persones del municipi de Terrassa així com pràcticament 

arreu del món, s'ha modificat amb l'entrada de la revolució digital en les llars, les 

empreses, les institucions, i com no en els Mercats Municipals. Els nostres mercats 

municipals tradicionals de Terrassa pertanyen als inicis del segle XX, encara que el seu 

començament és del segle XI. La seva estructura arquitectònica Modernista i Noucentista, 

es descriu en aquest treball amb un PDF adjunt als annexes. També es descriu aquí una 

breu part de la seva història, els tipus de mercats que hi ha a Terrassa, qui els gestiona i 

subvenciona. Aquests mercats durant les últimes dècades s'han enfrontat als seus propis 

canvis i millores, també a la competència de nous supermercats i grans superfícies, nous 

patrons de consum, això és degut principalment a la transformació en el camp de la 

tecnologia i en el mercat professional, canvis en els estils de vida, modernització de la 

societat, globalització , digitalització i ja últimament a l'impacte de la pandèmia i 

confinament i teletreball. Aquest treball pretén analitzar i conèixer el passat i present 

d'aquests mercats, quin paper fan avui a la societat de la immediatesa, respondre a 

preguntes de com han anat evolucionant i adaptant-se als nous reptes, així com conèixer 

quin son els seus plans de futur per continuar reeixint i descriure quins són els seus trets 

definidors i diferencials d'altres tipus de mercats. 

Paraules Clau: Mercat, Tradicional, Digitalització, Actualitzar, Futur, 

                                                              ABSTRACT: 

 
The daily reality of all the people in Terrassa municipality as well as practically all over 

the world has been modified by the entry of the digital revolution into homes, businesses, 

institutions, and not in theThe daily reality of all the people in Terrassa municipality as 

well as practically all over the world has been modified by the entry of the digital 

revolution into homes, businesses, institutions, and not in the Municipal Markets. Our 

municipal markets in Terrassa belong to the beginning of the 20th century, although their 

beginning is from the 11th century. Its Modernist and Noucentista architectural structure 

is described in this work with a PDF attached to the annexes. A brief part of his historio-

ria, the types of markets in Terrassa, is also described here, which manages and subsidies 

them. These mer-cats over the past few decades have faced their own changes and 

improvements, including competition from new supermarkets and large areas, new 

consumption patterns, which is mainly due to the transformation in the field of technology 

and the professional market, changes in lifestyles, modernization of society, 

globalization, digitisation and already recently the impact of the pandemic and 

confinement and teleworking. This work aims to analyze and know the past and present 

of these markets, what role they play today in the society of immediacy, answer questions 

as to how they have evolved and adapted to the new challenges, as well as know what 

their future plans are to continue to succeed and describe their defining and differential 

traits of other types of markets. 

Keywords: Market, Traditional, Digitalization, Update, Future, 
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 INTRODUCCIÓ   

     JUSTIFICACIÓ  

Els mercats formen part de la història de les ciutats amb un paper molt protagonista. Al llarg de 

la història la seva evolució va lligada a la de la ciutat.  Seran centres d'intercanvi, de compra i 

venda però molt especialment espais de socialització i creació de cultura. De fet, podem dir que 

els mercats al llarg de la història han esdevingut un element clau de cultura. Amb el temps molts 

d'aquests mercats s'han anat situant en edificis estables que s'esdevenen punts claus del nucli 

urbà. En el cas de Terrassa a més amb un patrimoni modernista molt important, tenim el Mercat 

de la Independència  amb la seva estructura de ferro i vidrieres  que ja em va fascinar quan era 

molt joveneta  perquè hi vaig treballar  durant uns quants anys, en una parada , mentre estudi-

ava  Magisteri. De fet en part aquesta és la  motivació  de fer aquest treball, però  també  per-

què  en  el quadrimestre passat a classe d'Història de Catalunya el professor ens va expli-

car  que  el mercat a Terrassa es devia a un privilegi real del segle XI  i l’interès per la història 

va  captar  la meva atenció.  Aquesta informació  a  classe,  unit a la meva experiència perso-

nal  em va donar la idea de realitzar un treball de recerca de fi de diploma relacionat amb aquest 

tema i investigar per conèixer la seva actualitat i veure quin  futur tenen.  
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OBJECTIU GENERAL : 

 En aquest treball estudiarem quina és la situació dels mercats a Terrassa avui, 

Quin paper tenen en l'estructuració de la ciutat. Com han viscut les crisis i com 

han   sofert l’impacte de la  pandèmia i els confinaments. També com es plantegen 

el futur tenint present els nous reptes amb la competència de grans supermercats i 

la incorporació de noves tecnologies que permeten fer la compra amb gran rapi-

desa i  que en pocs minuts t’arribi a casa. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS : 

A - Investigar els antecedents e historia del mercat i localitzar la seva situació 

geogràfica a la ciutat en el temps, descriure que són i perquè. 

  B –Explicar quins són els mercats actuals de Terrassa, la seva història, gestió, 

respondre a preguntes de si aquest tipus de mercat tenen  viabilitat i futur i des-

criure com han viscut la pandèmia i els confinaments . 

 C -Analitzar els canvis socials en relació  a les crisis, els  grans supermercats, les 

botigues de proximitat, internet i la seva competitivitat i  plantejar  si el mercat 

tradicional  té  viabilitat en un futur, així com preguntar si poden ser   una alterna-

tiva al malbaratament del menjar a més a més de conèixer  quin tipus de mesures 

haurien  de prendre  per ser  més competitius.  
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METODOLOGÍA :  

 

      Per respondre a totes les qüestions plantejades en els objectius, el treball  es dividira  en 

dues parts, la primera part  es  teòrica  i  permetrà  estudiar la història per mitjà de  la  recopila-

ció  de  dades  de  consultes a  llibres, assessorament  sobre Terrassa sobretot uns llibres que 

parlen del Mercat de la Independència  i  altres sobre els  mercats,  de la biblioteca cen-

tral.  També la  consulta dels documents antics, llibres de relats, fullets, actes i plànols arqui-

tectònics en l'Arxiu comarcal de Terrassa que adjuntarem en els annexos  i  també es  faran 

consultes a   Pàgines web d'informació sobre el tema, tant de l'Ajuntament com de periòdics 

digitals i altres. En  una segona part pràctica  es faran  enquestes als  compradors  dels mercats, 

entrevistes i/o enquestes  a l'associació de comerciants del mercat, entrevistes i/o enquesta al 

director dels Mercats i Fires  de Terrassa. També  utilitzarem per a avaluar algunes  varia-

bles  com l'eina  D.A.F.O.  que ens permeten fer reflexions i extreure conclusions a les pregun-

tes. Al final del treball trobareu les fonts de bibliografia i bibliografia webs,  les enquestes, 

gràfiques, retalls antics de diari, PDF amb els plànols del mercat Independència ,   I obtindrem 

les fotografies exposades en el treball de còpies de l'Arxiu Tobella. A més classificarem tots 

els  documents en els annexes e índex  de gràfiques i fotos. A demés d’un  pòster acadèmic.  
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CAPÍTOL I :  HISTÒRIA DELS  MERCATS A TERRASSA  

1.1 DEFINICIÓ MERCAT E HISTÒRIA  

Mercat,   paraula que deriva del  llatí Mercatus  :  

“Que es un mercat ? “ Mercat és el lloc destinat per la societat en el qual venedors i compra-

dors es reuneixen per a tenir una relació comercial. Es requereix un bé o servei per a comer-

cialitzar, ha de posseir els diners i l'interès per a realitzar la transacció.” (1).  

  El lloc normalment  està establert pels Ajuntaments, potser en un recinte tancat o obert ,i  

  amb una data i horari fixat. 

 La labor dels mercats en la configuració de la ciutats ha estat primordial ,perquè al voltant 

d'ells les ciutats han evolucionat i crescut, canviant les seves estructures però no la seva funció 

i vida, tan en la part econòmica, com social, com urbanística. Però els mercats no són freds 

intercanvis de compravenda, són relacions que s'estableixen   interpersonals  entre comprador i 

venedor  per la assiduïtat, socialitzant, sobretot  fent teixit social.  El mercat ha estat des de 

sempre el centre i la base no només del comerç sinó també de les llars perquè ells mateixos 

pertanyen als usos i Costums de la pròpia cultura. 

 

                              .  

El 'mercadillo' ubicat a la Rambla d'Ègara el 1934 / Foto: Fons Ragon-AMAT imatge 3 
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   Plaça Major( imatge 4 arxiu municipal) 

 

  Els primers coneixements històrics de l'actual Terrassa com a vila, (encara que  tenim conei-

xement de la presència humana en el plistocè i en les grutes de pedra de Sant Llorenç en el 5000 

Ac), són de l'època dels romans fundadors de la ciutat de Flavium Egara en el segle. II a.c. prop 

del Torrent de Vallparadís. Aquesta ciutat es va  assentar sobre un antic poblat rural ibèric 

"Egosa " (400a.c.) del qual s'han trobat restes ceràmiques,  monedes i també restes paleolítiques  

“La jurisdicció territorial del municipi de Egara abastava una àmplia població rural, les viles 

d'explotació agrària com a Ca Jofresa, Can Bosch de Basea, el Aiguacuit, Ca N’Anglada, Ca 

Colomer, Ca N’Arnella , Can Fonollet, etc.” 

Durant l'edat mitjana, la vila Terracium castellum, emmurallada, va créixer al voltant de la plaça 

Major (actual plaça Vella) on es feien els mercats i el castell Palau (Torre del Palau). ( 2) 

 ”El primitiu nucli medieval de la vila de Terrassa s'ha de relacionar amb l'existència documen-

tal l'any 844 del "Terracium Castellum”,  prop de la riera del Palau, que unificarà progressiva-

ment la població dispersa d'explotacions rurals agràries.  Els habitants de l'interior de la vila 

són predominantment pagesos i artesans i feien draps de llana. (3) 
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 Es tenen  documentats els primers intercanvis comercials que se situen com a venda even-

tual  des de  1092,  però  el mercat pròpiament dit es documenta des de l'any 1207 quan  el tipus 

de moneda utilitzada era l'or (4). 

L'any 1228 el rei Jaume I fill de Pere el Cerimoniós, va concedir a la vila de Terrassa el privilegi 

de poder celebrar la fira anual al maig  festejant la Creu de Maig. Aquest mercat era molt im-

portant perquè en aquesta fira es podia comprar, i intercanviar i vendre tot tipus de produc-

tes  fins i tot animals. El mercat constava de petits llocs de venda de queviures, artesania draps, 

i animals. (5) 

1El rei Pere III va confirmar de nou  aquest privilegi en 1338 i l’amplià  a una fira de 8 dies de 

duració (6) La fira té major durada que el mercat que solen ser d'un dia, té una legislació més 

complerta i mou major volum de mercaderies. 

 

1::https://conceptodefinicion.de/mercado/ 

2  (https://www.terrassa.cat/es/historia-ciutat) 

3 ..(https://ca.m.wikipedia.org/wiki/terrassa)  

4 ( Ragon ,Baltasar  Coses viscudes a Terrassa )  

5 (Història i rècords del mercat de la independència Josep Estrada ),  

6  (llibre dels Privilegis de la vila de Terrassa pag.182 14a ) 
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  (imatge 5 meva .arxiu comarcal) 

        (els antics pergamins en els annexes)   llibre de  privilegis de la vila de Terrassa  

 

Durant l'any 1384 confirma el privilegi que va atorgar l’ Infant Martí una fira medieval  fixada 

de 8 dies a l'any al maig. (7) Aquesta fira es feia a la Plaça Major (Plaça Vella ). 

Al segle XIV, en 1391 L'Infant Martí  fill de Pere III el Cerimoniós ofereix un altre privilegi, 

el fet de poder fer un mercat fixe de dia i lloc a la plaça Major  on es feia normalment la venda 

de queviures i carns. Degut a que  “el Consell de la Vila de Terrassa feia arribar al rei el seu 

descontentament perquè, tant mercaders com pagesos, i compradors acudeixen a altres mercats 

dels voltants per esquivar l’alta fiscalitat en impostos terrassencs  L’infant Martí, atès que la 

vila era un nucli reial, respongui a aquesta queixa amb la concessió d’un privilegi on concedia 

mesures proteccionistes i obligava els terrassencs a fer despeses al mercat local. En aquest pri-

vilegi hi consta que, segons costum, el mercat se celebra el dimecres de cada setmana.” (8) 
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Aquest privilegi real establia per al Consell de la universitat de la vila i el terme de Terrassa , 

un lloc i un dia fix per a celebrar el mercat, el lloc indicat va ser la Plaça Major de la vila 

medieval emmurallada. 

Aquest lloc i dia va perdurar en el temps  des de  1228 fins a 1861 quan  va canviar d'enclava-

ment,  però amb la mateixa periodicitat setmanal.  Aquest mercat manté el seu antic nom ”Mer-

cadal de Martí  L'Humà “.  

 

Des d'aquestes dates fins al segle XIX amb el desenvolupament industrial  el mercat el 23dime-

cres a  la Plaça Major va ser fixe degut a que les fàbriques pagaven la setmanada aquest 

dia.  L’horari de venda era des de la sortida del sol fins  les 15h. En  Baltasar Ragon  (4)“ ens 

descriu que de bon matí els venedors descarregaven i exposaven els seus productes ,verdures i 

fruites dels pagesos  i camperols de les localitats properes com Viladecavalls ,Ullastrell ,Olesa, 

Les Fonts etc.. carnissers i pellaires, peixaters  i diversos venedors ambulants de localitats pro-

peres de diversos productes com ,cereals,: blat, ordi, sègol etc..teles. Però hi havia  venda dels 

 
 

6( llibre dels Privilegis de la vila de Terrassa pag.178  14  i  pàg. 190 ) 

7(llibre dels Privilegis de la vila de Terrassa pag.151 5) 

8( (https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/43715/mercadal-marti-huma-terrassa-

nou-segles-historia ) 

9( Verdaguer .C. Joaquim blog )   

10 Olive Cristany,Mireia ,(El mercat de la Independència 1908-2008 ) 

4 Ragòn, Baltasar  " Coses de Terrassa viscudes 
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carnissers i pollaries, despulles etc…Durant tota la setmana degut a que la ciutat de Terrassa 

posseïa un escorxador municipal  propi  des de 1877 amb la qual cosa la major part de les pa-

rades es  proveían  amb animals de proximitat  i frescos (9). 

 

 

         El mercat a la plaça Major / Fons Ragon-AMAT ( imatge 6 ) 

 

Al indret del carrer Major ,els peixaters  del carrer del Cantaré fins al carrer de Morterol, de 

cara a on és avui el Mesó de los Arcos, i al mig ,al voltant de la farola dos arengaders, al voltant 

de la plaça els pagesos i comerciants  amb fruites verdures i conreus “ 

 (retall diari 1861 en annexes) 

El 1877 Terrassa va obtenir el títol de ciutat i ja un any abans havia enderrocat les seves mura-

lles. Al 1896 el consistori, degut a l‘augment de la demografia i el desenvolupament de la in-

dustrialització “ la localitat es confirma com a un dels primers nuclis tèxtils llaners del país es 

planteja l'inici de les gestions per  construir un gran mercat. “(10). 
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  1.2  CONSTRUCCIÓ DEL NOU MERCAT: MERCAT DE LA INDEPENDENCIA 

Al 1900 Terrassa era  una vila en plena expansió té un augment considerable del cens mu-

nicipal de 15.956 habitants, la qual cosa  comporta que el mercat en la plaça Major ocasi-

oni moltes molèsties en la vida quotidiana de la comunitat i la necessitat que els aliments 

es conservin millor i amb millor higiene, perquè  estaven sotmesos a les inclemències del 

temps,  pols del carrer i  el fum de les xemeneies, entre  vianants i carruatges.  

 

 

        (imatge 7 arxiu municipal )Rambla Egara i nou Mercat  

Aquest nou mercat ve a pal·liar aquestes deficiències.  L'ajuntament i la Diputació al 

1901  no només  entén  que es necessita un nou mercat sinó que també  es planteja  que 

amb aquesta nova construcció  s'ha d'invertir molts recursos en noves infraestructures  i  

noves vies de comunicació com noves carreteres i doble via de tren entre Barcelona-Ter-

rassa i Manresa perquè les localitats de les rodalies també estan creixent molt i seran nous 

venedors i nous compradors  i visitants. (5)  El nou mercat es un  edifici Modernista 1905-

1908  que  va ser projectat  per l’ Arquitecte municipal Antoni Pascual i Carretero  i Mel-

cior Vinyals després va acabar  la construcció a càrrec del mestre d’ obres els  Germans 

Almirall. sobre els terrenys de l’antic hospital  de Sant Llàtzer (4) 
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(imatge 8 . arxiu Tobella ) Mercat nou . 

”Comprèn una superfície total de  mes de 5000m2 de terreny, tres naus obertes enforma de 

ventall que configuren una planta triangular .en el punt de confluència de les naus,  s’aixeca 

una lluerna rectangular, de 27 metres d’alçada, que sobresurt de la 4construcció. Les dues naus 

més grans mesuren 60 m de llarg per 19 d’ample, mentre què la nau del peix, més petita  té una 

llargada de 28 m i una amplada de 19m.  Ambdues bandes de la nau central hi havien   dos 

espais triangulars, destinats a patis de660m2, que afronten amb el Raval  gràcies -als quals 

s’aconseguí llum abundant adequada ventilació imprescindibles en aquests tipus de construcci-

ons .“(rectificades les dades  del original ) “En un dels patis hi havia una bassa de 130.000 litres 

d’ aigua per abastir les necessitats del mercat, hi havia agut  fins i tot peixos segons comenta 

Josep Estrada (11) ”La nau que dona al costat de la Rambla, semisoterrani  

 

11 (Estrada i Montserrat, Josep Historia i records del Mercat de la Independència.2003 ) 

5  (Estrada, Josep història i records.pag.26.)  

4 Ragon ,Baltasar coses viscudes a Terrassa  
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comprèn 1500m2 de superfície i 6 metres d’alçada, i una superfície de 1500m2 i consta  

de la planta semi-soterrani aprofitant el desnivell existent entre el Raval de Montserrat i  

la Rambla d’ Egara, i la planta baixa . En aquest soterrani en un començament hi havia  

les cavallerisses, aparcament de carros i la venda de la fruita i verdura del pagesos i  

equipaments relacionats amb els queviures. Aquí més tard  s'instal·laran les  cambres  

frigorífiques, sales d’especejar, recollidor de brossa, lavabos i la fàbrica de gel.”  

L'edifici en xifres. 

 

                        Per a la construcció de l'edifici s'utilitzaren: 

 

                          3.000 m²  Excavació 

 

                          900 m³      Formigó per als fonaments 

 

                          573 m² 1.400 m³  Pedra ordinària 

  

                          1.400m3    Maó 

 

                          233 m²      Pedra granítica carejada 

 

                          1.550 m³       Pedra de Montjuïc 

 

                          1.300 m²     Volta d’ envà  

 

                          3.000 m²     Rajola de coberta 

 

                           3.000m2     Teula (70.000 peces ) 

 

                           2.700 m²     Paviment  

 

                           130 Tones     Ferro laminat 

 

                            300m3        Canonades de desguàs 

 

                            530 Tubs    Ferro                  
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                             700 m2       Vidre  

 

                             MESURES :  

                             

                             5.032      Superfície total 

 

                             2.280 m   Naus central i Rambla 

 

                             532 m²     Nau del peix  

 

                             1.500m    Soterrani 

 

                             720m       Patis 

 

4000 claraboies :284 finestrals (1m ample per 1,60 m alçada ); 50 columnes de ferro “ ( 10) 

Aquest mercat, anomenat “la catedral del comerç” és  l'edifici amb major estructura metàl·lica 

d'estil Modernista a Terrassa. El progrés socioeconòmic a causa de la industrialització fa que, 

“l’enginyeria  protagonitzés un paper destacat introduint l'ús del ferro forjat com a puntal de 

subjecció d'edificis i altres elements arquitectònics," amb edificis de major grandària.  El Mo-

dernisme sorgeix amb una nova visió amb solucions diferents per a edificar i amb majors espais 

i elements amb major protagonisme com el ferro, el formigó i el vidre. (14) 

1.3   ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DEL MERCAT 

 

La normativa que regula el mercat passa a dependre directament de la Comissió d’  

  

Hisenda del Consistori qui crea  el reglament del mercat que  consta de 74 articles en 27   

  

pàgines  en sessió plenària amb els regidors i l’alcalde, a mes d’ abastar la normativa de sanit 

 

at i higiene  fixava també  l’ horari de venda al públic com-des  les 5h matí fins a la posta de  

 

sol, regula també el sistema de concessions de les parades  i els articles referents a l‘ inspecció  

 

veterinària, a més  de no permetre vendre carn que  no sortís de l’ escorxador de 

  

Terrassa , etc.. També acorden destinar les dues naus grans a la venda de carns, porc, aviram  

 

i verdures,  la nau Petita per la venda del  peix i les despulles. Així  mateix es decideix que 
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(imatge 9-interior mercat  nou -.arxiu Tobella.) 1910 

 

 hi ha dos tipus de parades : la ininterrompuda i les temporals (les barraques ) ; 480 punts de 

vendes fixos de lloguer mensual(adjudicats per subhasta  primer als antics venedors de la 

Plaça Major a partir de 15 pessetes mensuals per parada) (15) a l’ Ajuntament i als patis  els 

200 venedors eventuals que pagaven per dia 1, en l’immens soterrani la venda a l’engròs, el 

magatzem de tot tipus de queviures frescos i al 1909 la fàbrica de Gel. Les parades estaven 

fetes de fusta i ferro i els rètols amb el nom del producte i el venedor amb lletres i forjats mo-

dernistes. 

La fabrica de gel :  LA NEVERA S.A. es deia, aquesta va ser la primera fàbrica de gel a Espa-

nya i les càmeres frigorífiques. La seva ubicació va ser als baixos  en un lateral del mercat al 

carrer Goleta (16 ). 

El  total de parades del mercat eren : 76 parades de carn, 21 de pesca salada, 40  de  

gallina, 264m2 per hortalisses i 65 m2 per a peix (12). 

                       Al principi les parades se subhastaven cada any, amb el consegüent deteriorament de la parada per           

                      què ningú hi invertia i es podia donar el drama que a la subhasta perdessin el seu espai pels preus q                             

                      que es pagaven. 
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                       El reglament  regulador del mercat de 1948  va ser substituït per un de nou al 1988. 

                       Aquesta era  la distribució del mercat al 2008 :  

Els espais del mercat 

 

1 oficina bancària 

 

2 cafeteries 1 espai de restauració 

 

1 superfície de congelats 

 

1 botiga de despulles 

 

1 floristeria 

 

20 parades de fruites i verdures 

 

2 herbolaris 

 

6 parades de llegums i cereals 

 

2 forns de pa i pastes 4 parades de pesca salada i conserves 

 

11 peixateries 

 

11 polleries 

 

2 parades de queviures 

 

13 xarcuteries 

 

12 carnisseries 

 

1 botiga de menjars, begudes i especialitats  

 

1 botiga de plats preparats. 

 

 

 

 
11 10 (Olivé Cristany  , Mireia  El mercat de La Independència ) 

13 fulletó del ajuntament “edificis de catàleg”  

11 Estrada  ,Josep resum pag.56   ) 

14 https://arquiterrassa.wordpress.com/category/modernismo/ 

6 (. Ens parla  Olivé ,Mireia pag. 69 ) 

https://arquiterrassa.wordpress.com/category/modernismo/
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1.4 BREU HISTORIA DEL MERCAT DEL TRIOMF 

 

 El poble de Sant Pere va néixer al voltant de les Esglésies Romàniques, al segle XVII, quan 

els amos de Masies de les afores construeixen cases al carrer Major. Aquest poble creix i amb 

molta població dispersada per Molt terreny encercla Terrassa de manera que no la deixa créixer 

cap a les afores i des de 1856 amb arribada del ferrocarril el cens veu un important increment  

demogràfic.  Fou el 1904 quan Terrassa incorpora el poble de Sant Pere al seu  municipi .Amb 

aquesta annexió Sant Pere creix cap el nord de la ciutat, Aquesta  expansió  comporta més ri-

quesa i comerç i fa evident les necessitats relacionades amb les compres de queviures i el pro-

blema de desplaçament cap el mercat de la Independència. L’Ajuntament decideix construir un 

altre mercat : “el Mercat del Triumf .” 

 El marc regulador que segueix aquest mercat és el mateix que el Mercat de la Independència. 

 El reglament de 1948 va ser substituït per un de nou al 1988 (12). 

 

(imatge 10 arxiu Tobella  )Mercat del Triomf  1928 
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De L'arquitectura del mercat del Triomf es Noucentista,  obra de l'arquitecte Melcior Vinyals i 

Muñoz ,amb un cost de 169.000 pessetes el 1928. Està format per una sola  nau rectangular , 

amb entrada als dos extrems, i dues ales mes baixes i estretes pensades per donar amplitud i 

llum zenital a l’ edifici. Un pati central i soterranis Magatzems per a mercaderies , estables pels 

cavalls , càmera frigorífica i fàbrica de gel, una sola planta amb una àrea de 840m2. L’ estruc-

tura del mercat  es de ferro i el parament d’obra i arrebossat. Les dues façanes principals son 

arrodonides a la part superior i presenten  quatre grans finestres verticals. separades per parelles 

per la porta d’accés ,ambdues façanes amb coronament motllurat. A la façana de llevant es pot 

veure un rellotge i una campana. La coberta és de teula plana de ceràmica. Des de 1915 el 

proveïment de queviures en aquest barri es feia en un quiosc de venda de carn  situat a la placeta 

de la Creu. (13) Fins al 1928 que van construir el nou mercat al carrer ample. 

 

   

13 (Imatge 11 .Joaquim Verdaguer blog ).quiosc venda carn Sant Pere .1915 
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CAPITOL 2. :     LA ACTUALITAT DELS MERCATS DE TERRASSA  

2.1  ELS MERCATS ABANS DE LA PANDEMIA: NOVES ESTRATÈGIES 

Avui en dia a Terrassa  els  diferents mercats que hi han són aquests:  

2 Mercats d'alimentació  municipals  en edificis coberts amb activitat  diària:   Mercat de la 

Independència i el Mercat de Sant Pere o Mercat del Triomf  

 3 Mercats no sedentaris, però que tenen un lloc fixe,  setmanals  al descobert: mercadal  multi 

productes o “Mercadal”, 1 mercat  del col·leccionisme i almodenistas de monedes i   antigui-

tats, i 1 mercat de les puces (articles de segona mà  i artesania  )  

Un recinte firal permanent per diferents exposicions i activitats  de mercats sectorials o de 

productes determinats destinats als consumidors. 

Així com tres Fires diferents i anuals i que tenen  diferents enclavaments 

1 Fira de Santa Lucia a l'hivern del 2 al 29 de Desembre 

1 Fira d'atraccions també anual que  s'instal·la en cada barri organitzat per les associacions de 

veïns . 

1 Fira Modernista anual artesanal. 

El mercat no sedentari, anomenat “ Mercadal de Martí l’humà”  va ser el primer mercat legal 

des de 1228 fins al 1861, i la seva ubicació  natural va ser  a la Plaça Major (Plaça Vella ), i 

aquestes són les seves successives ubicacions des de llavors fins a l'actualitat : 

 1861 Raval de Montserrat 

 1909 Rambla d’Ègara, entre la plaça de Clavé i el carrer de la Goleta 

 1927 Plaça del Progrés 

 1934 Rambla d’Egara, sobre l’actual estació 
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1954 Rambleta del Pare Alegre 

1962 Avinguda de Jaume I     

1967 Entorns de l'estadi municipal 

1992 Avinguda de Béjar 

1994 Can Roca 

2003 Torre Sana 

2012  Avinguda de Béjar 

 

Avui en dia  hi podem trobar  més de 300 paradetes de roba, calçat, cosmètica, artesania, pro-

ductes de drogueria, música, llibreria, alimentació, fruites etc…. 

 

2.2 TRETS DEFINIDORS DELS MERCATS MUNICIPALS , PROPOSTES DE BONES 

PRÀCTIQUES.  

Donat que els mercats de la ciutat de Terrassa formen part d’una cultura de mercats que es viu 

a tot Catalunya i que al mateix temps es compartida en tota la zona de la Mediterrània, hem 

trobat oportú en aquest treball veure fins quin punt els mercats de la nostra ciutat tenen aquests 

trets diferencials compartits i si han implementat mesures similars a les de les altres ciutats per 

continuar sent referent d'aquest món cultural i dinamitzadors socials a les nostres ciutats. És 

clar que tots aquests mercats han tingut un paper clau en el creixement del comerç i la trans-

missió entre cultures, entre els mars i les ciutats a través dels ports des d'antigues civilitzacions. 

Comparteixen interessos comuns i en gran part comparteixen clima. També tots ells han sofert 

des de finals del segle passat una sèrie d’impactes que en alguns moments els ha posat en crisi. 

L'envelliment de la població, la irrupció de les noves tecnologies, els canvis d’hàbits de consum 

que sovint van lligats a l'ús generalitzat de les noves tecnologies, la crisi climàtica i la reper-

cussió en la consciència social de la importància de l’alimentació basada en productes més 
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propers, els canvis socials en els barris etc.. tot plegat ha obligat a replantejar-se el paper d'a-

quests mercats i de quina manera poden no solament ser viables sinó com podem continuar sent 

referent del nostre món i dinamitzadors socials. Un estudi de l’Ajuntament de Barcelona sobre 

“Els mercats de la Mediterrània Models de gestió i bones pràctiques“ (caldrà fer bé la cita) 

enumera 5 Trets Diferencials Dels Mercats Municipals i 10 Polítiques de bones pràctiques a 

fomentar. Aquí en farem una descripció i valoració per si els nostres mercats comparteixen 

aquests trets i si fan ús de les bones pràctiques definides aquí, com a raonament per a la seva 

preservació, promoció i protecció per estar vius en el seu propòsit primer de creació . 

Els trets fonamentals són: 

1. Referents patrimonials i identitaris de les poblacions 

2. Vertebradors i Dinamitzadors del comerç i de la vida social de l'entorn 

3. Impacte económic i ocupacional 

4. Referents de l'alimentació 

5. Model sostenible de proximitat 

Les polítiques de bones pràctiques es basen en els punts següents: 

1. Modernització de la gestió 

2. Modernització d'equipaments i espais 

3. Adaptar els serveis a la demanda dels consumidors 

4. Transmissió d'hàbits i bones pràctiques d'alimentació saludable 

5. Promoció del producte fresc i de les seves propietats gastronòmiques 

6. Participació en activitats socials, solidàries i culturals 
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7. Higiene alimentària i traçabilitat del producte El consumidor futur 

8. Tractament de residus i models de sostenibilitat 

9. Política estratègica transversal de de comunicació i dinamització 

10. Capacitat per fer sentir la seva veu en òrgans internacionals       

 

2.3 NOVES ESTRATÈGIES :  LES RENOVACIONS  

 

L'impacte que els canvis de finals del segle XX van introduir, van fer que ja des dels darrers 20 

anys del segle, els mercats tinguessin davant seu un repte importantíssim. Pel que fa als mercats 

de Terrassa, com tots els altres, van haver de plantejar-se aquests reptes i prendre mesures. 

Donat que un dels trets definidors com a Mercats és ser referent patrimonial i identitari de la 

ciutat , es va fer necessari plantejar-se la remodelació i restauració de l'edifici del mercat de la 

Independència, En l'apartat d'història i dels orígens del mercat ja s'ha parlat de la importància 

d'aquest edifici a nivell arquitectònic. També l'edifici en tant en quant és patrimoni de tota la 

arquitectura modernista de la ciutat té un paper clau en la identitat del municipi que troba en el 

Modernisme una de les seves identitats com a ciutat. Així doncs la primera restauració  del 

Mercat de la Independència, es va fer al 1985-1988  amb un cost de 58 milions de pessetes ,el 

mercat envellit no podia  competir amb els  grans supermercats que es van instaurar a la ciutat 

des de 1970,  el pagament  per part de l’associació va ser per mitja d’un crèdit i també la col·la-

boració de l’Ajuntament i institucions amb 5 milions cadascuna . 

      L'obra de la façana es restaura i es repinta la carcassa de ferro i es refà la teulada amb les 

mateixes teules originals, etc.. s'actualitzen els lavabos i les clavegueres de la nau del peix.  

       Es crea un despatx i una sala de reunions pels membres de l'associació de paradistes. 
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      Va ser amb la segona millora  1998-2003  que el mercat  va actualitzar els accessos, vestíbul, 

façanes, l'ala de peix i l' aparcament, un ascensor de vidre  i dos muntacàrregues ,així com 

reestructurar les paredes engrandir les i reduir el nombre.  El pati dels pagesos  es demolia per 

construir un moll de càrrega i descàrrega. El cost total  de les obres va ser de 100  milions i es 

va cortejar a parts iguals entre Ajuntament i Associació de concessionaris. 

       Finalment al 2009 l'Ajuntament i els comerciants  subvencionen la nova instal·lació elèctrica 

que comporta la climatització del mercat. Un punt de Informació, caixer automàtic,  pagament 

amb tarja. Totes aquestes millores incentiven la compra i els clients. (17) 

   Un cop renovada Aquesta part de l’edifici, l’Ajuntament de Terrassa des del 2009 i durant el 

2015, es va plantejar la dinamització i modernització de lloa mercats municipals de la ciutat, 

en contrapartida per la compètencia de les cada vegada més competitives grans superfícies 

obertes a prop des de 1970. Per fer realitat aquesta empenta als mercats van contractar un di-

namitzador el senyor  Joan Font Moragas, per organitzar i dirigir aquestes campanyes . 

Va ser  el Mercat de la Independència el primer en aquesta transformació pilot. (18 ) 

    

        Volien fer  una  transformació del  mercat tradicional  cap a una nova etapa a on poguessin, 

 

        sense deixar la essència  de la tradició  però compaginar amb les noves exigències del 

  

        mercat i especialment amb el tema del mercat digital. Calia entrar en un nou temps i  

 

        aconseguir  que la ciutadania veiés els mercats com quelcom d’innovador i no pas ancorat en  

 

 el passat. 

 

Per assolir aquest objectiu van començar a utilitzar una plataforma de venda en   línea i lliura-

ment a domicili. En el 2016 es va fer una revisió i es van innovar alguns aspectes gràcies a una 

subvenció de la Diputació de Barcelona.  Des de l'any 2009 feien comandes per mitjà del correo 

electrónic i des de 2014 el mercat ofereix  el repartiment a domicili . 
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Un altre aspecte a potenciar i molt important és conscienciar la ciudadanía perqué fácil  una 

aposta a favor de la ciutat i  la compra   local. Tant el  repartiment a domicili com la pàgina-

web  i les xarxes social  es fa des de una cooperativa de la ciutat. Junt a una interessant idea 

de col·laboració al 2017 amb  Happy  Customer Box (valora la satisfacció del consumidor ) i 

Connect Terrassa (Blog de noticies). 

El mercat de Sant Pere també s'ha incorporat a les noves tecnologies però més tard.  

Segons  comenta la sra Mercè Clavel,  la dinamitzadora del Mercat de Sant Pere, es van  ado-

nar que durant la pandemia mitjançant el WhatsApp i els correos electrònics, als clients i   ve-

nedors arriben a acords  de venda i lliurament en domicilis, veient així que també  els va  aug-

mentar la nova clientela . 

    Per a publicitar aquesta nova oferta digital, es van repartir fulls de propaganda amb la infor-

mació així com dos autobusos municipals amb vinils sobre el tema, passejaven pel barri i la 

ciutat i es van enganxar posters amb aquesta informació.  

Aquest és el seu portal:  https://mercatdesantpereterrassa.cat/ 

El Mercadal de Martí l’Huma i la venda ambulant amb la pandèmia i els confinaments han estat     

grans perdedors d'activitat de venda i dels seus propis recursos, En un sector bastant pre-

cari  perquè viu d'això a diferents localitats amb periodicitat  setmanal  i tota  la activitat es-   

tava aturada.   

Al maig 2021 l'ajuntament va aprovar la seva re. obertura pero amb mesures com les mascar 

etes, gel i control del número de visitants en els quatre accessos al recinte.(19)    5 

 
5  18 https://www.terrassa.cat/es/noticies/-/asset_publisher/KdWYOJc3Om98/content/noticia-els-mercats-munici-

pals-de-terrassa-apos     

19  resum web ajuntament https://www.diarideterrassa.com/terrassa/2021/08/18/el-mercadal-de-marti-
lhuma-torna-a-obrir-al-100/ 
 

https://mercatdesantpereterrassa.cat/
https://www.terrassa.cat/es/noticies/-/asset_publisher/KdWYOJc3Om98/content/noticia-els-mercats-municipals-de-terrassa-apos
https://www.terrassa.cat/es/noticies/-/asset_publisher/KdWYOJc3Om98/content/noticia-els-mercats-municipals-de-terrassa-apos
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      El Mercat  de la Independència forma part del col·lectiu Terrassa Gastronòmica dedicat a fomen-

tar els productes autòctons de la comarca. Dins aquest marc, es fan diverses accions tant a l’ inte-

rior com a l’exterior del mercat  i  està també  implicat amb les festivitats de la ciutat, per exem-

ple en la fira Modernista, Festa major i altres, una part del mercat l'ha  obren  a la Rambla amb 

oferta gastronòmica per a gaudiment  de tots.  

    Per altre banda particularment alguna parada fa tastos de productes que consideren  més interessant     

     plicant l'associació dels  comerciants.  

  Aquest 2022 comença una millora general de tota l'estructura  del Mercat. Pel que fa a l’interior, 

   les  parades  cada vegada son és grans i només cal re definir els espais de serveis ( cambres             

    frigorífiques, obradors i magatzems, un cop s'hagi acabat tot aquest procés, comenten els        

  comerciants  en resposta a preguntes d'una enquesta. 

       

2.4   COM HA ESTAT LA REALITAT DELS MERCATS DURANT LA      

                          PANDEMIA 

  Durant els últims anys els mercats municipals, l'Ajuntament i l'associació de comerciants  van 

fer un esforç molt important per la recuperació ,estimulació de les vendes i captació de nous 

clients, això es va veure recompensat progressivament però, amb el confinament, al contrari del 

què es podia esperar, es van desencadenar una sèrie de factors i situacions que van portar a un 

èxit gairebé total contesten  l'associació de comerciants  preguntats en una enquesta  sobre 

aquest tema ens diuen : “érem els formats que ens vam saber adaptar millor i vam donar més la 

talla a l'hora de tenir i poder servir productes alimentaris. Això és degut a que les parades només 

depenen d'elles mateixes, en el transport, en la cerca de productes i alternatives, són molt àgils 

a l'hora de poder fer canvis, molt més que les grans superfícies. Això va provocar que molta 

clientela "descobrís" el mercat com a opció de compra que, d'altra manera, no hi haguessin 
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arribat.” ja tenen experiència prèvia, perquè  des de l'Associació també van ser molt hàbils a 

l'hora de gestionar les comandes via Mail que porten a domicili, ja que tenen una estructura 

molt bona després de més de 10 anys de fer-ho ( des de juliol de 2009). Arribat l'any 2020  el 

poder fer la compra en línia (amb dues plataformes virtuals, on pot consultar les parades, pro-

ductes, zones d'enviament i altres dades d'interès) el repartiment a domicili per mitjà  de la 

missatgeria ecològica Mis&Bis. i la pàgina web així com la seva nova oferta ECO I VEGGIE , 

ha estimulat la venda en els mercats durant la pandèmia. El teletreball  de la ciutadania  i la 

compra de proximitat han prevalgut per als nous clients. el senyor  Joan Font, dinamitzador del 

mercat de la Independència, explica (al diari.com) que el centre comercial "va ser el gran pro-

veïdor durant els confinaments. Un referent per a molta gent que no era clienta i que va apreciar 

la varietat d'oferta i l'eficiència del servei de repartiment a domicili". (20) 

       Durant els confinaments el comerç  va créixer tant que es va passar de les 100 comandes 

que es feien de mitjana mensual  a les 250.  En relació al lliurament a domicili es va arribar a 

fer-ne 50 per dia. Utilitzar empreses de la ciutat  en les renovacions ,tant en tecnologia com en 

altres camps, significa que el seu acord amb la ciutat és ferm. 

        Aquest és el portal del mercat : https://www.mercatdelaindependencia.cat/ 

El Cost d’aquest servei: 

4 € a Terrassa 

7 € a urbanitzacions i pobles del voltant 

Gratuït a partir de 100 € 

 

   El mercat de Sant Pere també s'ha incorporat a les noves tecnologies però més tard, com  diu 

la sra  Mercè Clavel  es van adonar que durant la pandemia mitjançant el WhatsApp i els correus 

electrònics, els clients i venedors arribaven a acords  de venda i lliurament en domicilis, veient 

aix que també  els va augmentar,  

https://www.mercatdelaindependencia.cat/


  

26 
 

Aquest és el portal del mercat : https://www.mercatdelaindependencia.cat/ 

la nova clientela.6  Per a publicitar aquesta nova oferta digital, es van repartir fulles de propa-

ganda amb la informació així com dos autobusos municipals amb vinils sobre el tema, passeja-

ven pel barri i la ciutat i es van enganxar posters amb aquesta informació.( 20)        

 Aquest és  el portal del mercat de Sant Perinfo@mercatdesantpereterrassa.cat 

 El Mercadal de Martí l’ Huma i la venda ambulant amb la pandèmia i els confinaments han 

estat grans perdedors d'activitat de venda i dels seus propis recursos , En un sector bastant pre-

cari  perquè viu d’això i la activitat estaba aturada. Al maig 2021 l'ajuntament va aprovar la 

Seva Re obertura però amb mesures com les mascaretas, gel i control del número de visitants 

en els quatre accesos al recint. (19) 

L’Associació del mercat de la Independencia també ens comentan que a partir de maig del 2021, 

quan es van anar destensant les mesures, els clients van tornar a la normalitat i a fer les compres 

en els seus establiments habituals, fossin o no del mercat. Des de llavors han detectat una dis-

minució important de vendes, així com el 2021 va ser similar al 2019 pre pandemia, aquest 

2022 está sent molt més fluix  

 

 

 

 

 

 20 resum )https://www.diarideterrassa.com/terrassa/2021/11/05/mercat-de-la-independencia-pandemia-ter-

rassa-nadal/ 

19  resum web ajuntament https://www.diarideterrassa.com/terrassa/2021/08/18/el-mercadal-de-marti-
lhuma-torna-a-obrir-al-100/ 
 

https://www.mercatdelaindependencia.cat/
mailto:info@mercatdesantpereterrassa.cat
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2.5   2022 NOUS PROJECTES PER UN MERCAT DEL SEGLE XXI  

 L'actualització i la reanimació dels mercats municipals ha estat el propòsit principal no sols de 

l'associació de comerciants dels mercats de Terrassa sinó també de l'Ajuntament i en el 

2021  amb ajudes del Ministeri de Comerç, Indústria i Turisme ( amb fons europeus ), fons 

municipals  van aprovar i engegar 4 projectes  nous de millora de la infraestructura dels 2  es-

tabliments. Han hagut molts canvis i restauracions per a actualitzar-se i un gran esforç a tres 

bandes que encara se segueix fent en aquest 2022. 

Aquí valorarem si aquest esforç està sent  suficient per a contrarestar els nous reptes socials  

,econòmics, de gestió, horaris, canvis culturals i econòmics. 

A part de noves reformes en la que  volen incorporar punts de lliurament intel·ligent, taquilles 

intel·ligents i refrigerades, equipament digital dels recintes amb Wifi en tots els recinte amb 

sistemes de tele gestió, també les parades grans volen incorporar un obrador i que els clients 

vegin com es treballa el producte.  El propòsit és tenir un mercat referència per a tota la ciutat 

El propòsit és tenir un mercat referencia per a tota la localitat de Terrassa  (20) 

 

  
imatge 12 .web ajuntament forjat porta mercat 
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CAPÍTOL 3:  DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTIUS SOBRE EL FUTUR DELS    

                   MERCATS DE TERRASSA 

 

            3.1 RECOLLIDA D'INFORMACIÓ I DADES :GOOGLE FORM (Enquestes 

 

Resultats enquestes  Google Form  :  

 

Per tal de comprovar alguns dels aspectes estudiats així com preguntes que ens hem fet respecte 

els mercats municipals, ens va sembla oportú fer unes enquestes a gent de la ciutat de diferents 

edats i sexe per tal de veure quin coneixement en tenen i com veuen el seu futur. ( tan l’enquesta 

con els resultats com les gràfiques estan als annexos ) 

Hem organitzat les preguntes i respostes en una taula a fi de poder després fer-ne el comentari  i 

extreure'n conclusions.  La  mostra es de 63 habitants de Terrassa  de diferents edats i sexe , per 

a esbrinar les seves  preferències de consum també, la  població dels enquestats és de 63 perso-

nes, els participants es divideixen en : 9 homes ( el 14,5%  i 43 dones  69,4%. Les edats de les 

quals estan compreses entre els 18-25 anys : 1 persona que és el 1,6% ,els d'Edat de 26-45 anys 

són 7 persones el 11,3% , aquells d'Edat entre 46-65 anys 37 persones que representen el 59,7% 

i els majors de + 65 anys sent aquests 15 persones com el 24,2% del total dels enquestats. 

Anàlisi dels resultats 

Pel que fa al primer concepte relacionat amb el coneixements dels mercats una gran majoria 

n’és coneixedora, De tots ells el més conegut és el Mercat de la Independència que arriba a 

ser conegut pel 98,4 dels enquestats. El mercat de sant Pere tot i ser també molt conegut ho és 

menys ja que no es respon positivament el 74,2%. Aquestes respostes ens confirmen aquest 

paper que s'ha comentat a l'apartat teòric en el sentit de que els mercats són més que centres 

on anar a comprar i de fet esdevenen elements cohesionadors i identificadors del que és la ciu-

tat. Així el Mercat de la Independència al marge de que s’hi vagi a comprar o no tothom a 
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Terrassa el coneix i en té opinió i tothom l’identifica com un element associat a la ciutat. En 

el cas del Mercat del Triomf el percentatge baixa. De fet aquest mercat va molt més associat a 

un barri i no té el sentit d’ element simbòlic de la ciutat com l'altre. Segurament si l’enquesta 

s’hagués limitat al barri de Sant Pere els resultats haurien estat diferents i probablement po-

dríem dir que en el marc més petit de barri sí té el pes d'un element cohesionador i d’identitat 

que comentarem. 

 Quant a la segona pregunta “a quin  has anat a comprar alguna vegada” , el 75% dels en-

questat responen que han anat al mercat ambulant, però en relació als mercats  per comprar els 

productes de la setmana el 95,4% alguna vegada ho ha fet al mercat de la Independència men-

tre que només el 53,2 a Sant Pere.  De nou aquesta pregunta ens reafirma el que hem explicat 

abans. Al marge del mercat ambulant que té un sentit diferent, la realitat és que per la majoria 

de població el mercat de ciutat on tothom alguna vegada ha entrat és el de la Independèn-

cia.  Pel que fa al del Triomf els resultats baixen considerablement, perquè queda més lligat a 

una zona concreta de la ciutat. 

A la tercera pregunta “ On fas la compra de manera assídua?  De  les respostes queda reflexa 

que la majoria dels enquestats divideixen la  quota de mercat entre els supermercats amb un 

88,7% de clients assidus  i segurament fixes, ho sigui prima la compra ràpida i de tots els pro-

ductes en un mateix lloc cosa que s'entén en una societat de la immediatesa i malalta de temps. 

I les tendes de barri  que prima la proximitat i comoditat així com el tracte més personal i con-

tinu. Els segueixen un 22,6%  dels enquestats que prefereixen les grans superfícies amb una 

premissa clara “fer la compra complerta en un mateix lloc.” 

Veiem clarament que el més visitat és el supermercat evidenciant que permeten el proveïment 

gairebé a qualsevol hora, sis dies de la setmana, qualsevol producte que necessitis gairebé amb 

certesa el pots trobar, però no es queden enrere les botigues de barri ja que estan prop del 
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consumidor, tracte més personalitzat, afavoreix l'economia local, els diners es reinverteix en la 

mateixa localitat dels mercats municipals, el més visitat es el mercat de la Independència un 

37,1% i el segueix un 12,1 %  del Mercat del Triomf, usualment  son clients fidels i que també 

tenen la possibilitat de fer la compra en línia. Pel que fa al Mercat ambulant  un 9,87%  és molt 

menor, degut en part perquè la seva idiosincràsia es de un dimecres setmanal i  no és segur que 

la clientela sigui  fixa perquè no tothom hi va cada dimecres, potser un cop o dos al mes. Els 

enquestats que fan la compra en línia 9,7% no podem saber a on la fan perquè no es va incloure 

aquesta aclaració  a l’enquesta. I un 3,2% en altres  

.A la pregunta cuarta  “ saps que es poden fer les compres Online ? EL 69,4 % dels enquestats 

Si  que ho coneixen un i un 30,6 % No ho coneixen, s’entén veient això  que encara que hi ha 

moltes persones que coneixen l'actualització en la digitalització  podem assegurar  que cal-

dria  més informació a la població de Terrassa i rodalies si volen ampliar el seu ventall de 

vendes  . 

Sobre la valoració del servei en relació a la qualitat -preu dels productes que es venen en els 

mercats, el 90,47 % dels enquestats opinen que en els mercats s'ofereix un producte amb Ga-

rantia de qualitat. 

la cinquena pregunta es  sobre si els mercats municipals tenen o no tenen futur i perquè ?  

Mes de la meitat dels enquestats el 55,7 % consideren que Si  tenen futur i  el perquè creus que 

sí el tenen  un 65,6 %  diuen   perquè tenen molt bon producte i de qualitat ,estan en un encla-

vament immillorable i des de sempre els seus productes han sigut garantia de producte de pro-

ximitat, només un 3,3% no els veuen futur i un 1,6% de la mostra creu que estan obsolets, i com 

a final un 11,5%   No saben / No contesten. No queda clar si aquestes últimes respostes son  per 

manca  de conèixer els mercats i la seva dinàmica.  
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 Preguntem en la sisena  si els agraden els mercats Municipals i els utilitzen: 

Tal i com hem anant llegint en aquestes últimes preguntes, es rotunda l'acceptació dels  mer-

cats municipals i la integració en la vida social de la localitat .De la mostra un 27,4% son cli-

ents fixes i a un 24,2% els agraden molt. Pero  tambè hi ha una majoría dels enquestats un 

46,8%  que només van esporàdicament encara que els coneixen, un 9,7% només van rarament 

i un 4,8% que no van mai, d’aquests enquestats a un 12,9 els agraden normal, això vol dir que 

la seva opinió  sobre els mercats és positiva, i també trobem que al 4,8% els agrada poc i no-

més a una persona el 1,6% no els agrada. Analitzant aquestes dades queda bastant clar que la 

mostra de població coneix els mercats municipals, la seva opinió és bastant favorable un 36,1 

% i encara que el 74,2%  els  han utilitzat alguna vegada i alguns son clients, només un 6,4 % 

no tenen una opinió favorable d’ells. 

    DAFO  DELS MERCATS MUNICIPALS DE TERRASSA : 

      (Gráfic 10  complert en els annexos) 

 

Pel que fa als comentaris del DAFO, algunes de les  febleses  i inclús amenaces que tenen els 

Mercats a la ciutat, es posen en evidència també en les enquestes fetes i que hem comen-

tat.  És clarament una feblesa que una part important de clients són gent de pas, però no una 

clientela fixa. Els horaris més restringits no els ajuda gents a suportar la cada vegada més gran 

competència del supermercats. Com es veu en els les tardes són molt més limitades. Per altra 

part els preus són en general mes cars, i en definitiva el client jove opta per una compra més 

ràpida i més global (ho troba tot). 

És clar, però que també hi ha factors que són fortaleces, com és l’oferta de producte fresc de 

molta qualitat i de proximitat que trobarà un tipus de client exigent que sovint no queda satisfet 

en els supermercats. 
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En conjunt estudiant la DAFO veiem clar que les Fortaleses  i Oportunitats són moltes més que 

les Amenaces i Febleses. 

De fet tot el tema de consciencia climática, interés per productes ecològics i la búsqueda de la 

qualitat i confiança en la persona que ens ven un producte s’esdevé un element bàsic que obre 

una finestra d’oportunitat pels MERCATS. 

   L'actualització i la reanimació dels mercats municipals ha estat el propòsit principal  

no sols de l'associació de comerciants dels mercats de Terrassa sinó també de  

l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona, i ara en el 2021 amb ajudes del Ministeri de 

 Comerç,in7dústria i turisme (amb fons europeus ) van aprovar i engegar 4 projectes nous. 

Han hagut molts canvis i restauracions per a actualitzar-se i un gran esforç a tres i quatre  

 bandes en conjunt. 

Aquí l’anàlisi demostra  si aquest esforç és suficient per a contrarestar els nous reptes  

socials, econòmics, de gestió, horaris, canvis culturals i econòmics. Però s’han  

d’Incorporar  polítiques de promoció comercial i més inversions . 

Al març del 2021  L'Ajuntament de Terrassa va aprovar un pla per proposar  aquesta 

 ciutat com a destinació turística sostenible, oferint el seu antic i gran  patrimoni històric cultural 

d’Esglésies Romàniques , el gran   patrimoni  edificis  Modernistes, gastronomia, Oci, Rutes en 

 

21 tuhttps://www.terrassa.cat/es/noticies/-/asset_publisher/KdWYOJc3Om98/content/noticia-

terrassa-inicia-una-campanya-per-fomentar-el-turisme-sostenible-a-l-anella-verda?terrassase-

otitle=Terrassa%20 inicia%20una%20campanya%20per%20fomentar%20el%20%20 
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ciutat i turisme de Naturalesa “l'Anella verda“ (és tot l'espai no urbà de Terrassa, de 4.400 

hectàrees) patrimoni de gran valor paisatgístic, ambiental i cultural., rutes de sende-

risme   etc...Tot això unit als interessos propis dels turistes,  faran que aquests mercats  entrin  en 

nous reptes i ofertes en una nova evolució. (web Ajuntament  26/10/2021 ) (21) 

 

3.2 ENQUESTA AL DIRECTOR DELS MERCATS I FIRES DE TERRASSA 

            I A L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT DE LA INDEPEN-

DENCIA  

 

Resultats enquestes:  

 

 En el tema Gestió, els mercats com a edificis municipals que són estan gestionats pel servei 

de Comerç de l’Ajuntament de Terrassa, amb la figura de Director de Mercats i fires expliquen 

els comerciants. La política que pretén fer l’Ajuntament envers el mercat té dues vertents: per 

una banda la vàlua patrimonial i arquitectònica de l'edifici que, com a edifici protegit ,està ges-

tionat pel servei de Patrimoni .En aquests moments estan al començament d’una remodelació 

que portarà a millorar i fer  impermeable i tancada tota l'estructura del mercat .Dins hi trobem 

l’activitat comercial, on el servei de comerç vetlla pel seu bon funcionament. . 

Preguntem com hi estan  els botiguers  representats en la gestiò? Comenten que en el mercat 

conflueixen l'administració i el sector privat  organitzat en una associació creada l'any 1983 que 

engloba mes del 95% dels concessionaris. El personal de l'associació col·labora amb el servei 

de comerç en la gestió del mercat. Hi ha relació o xarxa amb els comerciants de la ciutat ? Els 

diversos eixos comercials de la ciutat estan agrupats en la Taula de Comerç, on també hi ha els 

serveis de l’Ajuntament, Cambra, Cecot i Escodi. Respecte a la modernització d’equipaments 

i espais en la actualitat, El mercat en si no s’ha remodelat mai, si que han fet millores adaptant 

i modificant estructures per a encabir un operador de 140m2i si tot va com està previst ,un altre 
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de prop de 80 a la nau del peix dedicat a la restauració ,L'estructura  de les zones ocupades per 

parades i pels passadissos es la original dissenyada  a  1908.     L'obra de la façana es restaura i 

es repinta la carcassa de ferro. Es refà la Teulada amb les mateixes teules originals i s’actualit-

zen els lavabos i les clavegueres de la nau del peix.  Es crea un despatx i una sala de reunions 

pels membres de l'associació de paradistes. El 2022 comença amb una millora general de tota 

l'estructura del Mercat .Pel que fa a l’interior ,les parades  cada vegada són més grans i només 

cal redefinir els espais de serveis  ( cambres frigorífiques, obradors i magatzems, un cop s'hagi 

acabat tot el procés. Els canvis d'ubicació que s’han fet de parades i usos ( sobretot a la planta 

del soterrani) s’han fet per minimitzar els espais tancats i no crear zones fredes comercials, ens 

comenta l'associació.  

Amb el tema de manteniment, tenen una infraestructura molt antiquada, s’estan fent passes 

per a modernitzar tot els elements del Mercat: introducció de fibra, millores del clavegueram 

,intenció de posar llums LED i eliminar cablejat sense ús. S'està treballant en millorar els equi-

paments  i la reforma total de l'estructura, la carcassa exterior i  millorar els sistemes dels dife-

rents subministrament: llum, clavegueram, telefonia mòbil,  Wifi…etc 

A la pregunta de si han canviat molt els hàbits de consum dels compradors ?, ens explicant 

que més que canviar els hàbits de consum de la gent ,que també han canviat ,han augmentat de  

manera exponencial els diferents formats per a comprar productes alimentaris  

:supermercats, grans superfícies ,franquícies alimentaries ,franquícies ecològiques, fruiteries… 

però   també ara està retornen als productes de proximitat ,ecològics, directes del productor o  

artesà alimentari …i això només es pot trobar en els mercats municipals. 

En relació als horaris, la demanda de serveis, preparació de comandes, tot això ha canviat ? 
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 Diu que des de fa molt temps que totes les persones adultes de la família han entrat al mercat  

laboral, no com abans que un treballava i l’altre es dedica a les tasques de la llar. Això fa que 

hi hagi el debat de si cal o no obrir el mercat més hores, totes les tardes. Ambdós mercats obren  

dijous tarda ,mercat de Sant Pere des de 2017  i el de la Independència en un 30-35% de les  

parades el dijous, i Divendres el 100 % , sense que hi hagi  un volum suficient de clientela  

perquè sigui molt rentable. (S’ha  volgut comprovar empíricament visitant-lo varis dijous tarda   

i realment el volum de  compradors és molt baix.) 

Per la mateixa raó ,segueix explicant, es fan moltes comandes de manera no presencial o be 

online o telefòniques ,ja que la clientela no pot anar al mercat degut  als horaris de treball al 

matí però que volen seguir comprant-hi. Tot i així aquest tipus de comandes diuen que son les  

 mínimes i un elevadíssim percentatge es fa de forma tradicional. 

Els comerciants dels mercats s'han adaptat a les noves tendències, i ho veiem perquè des de 

el 2009 van engegar el servei de repartiment ecològic a domicili (2014 ) de les comandes online  

pels clients que no poden anar al mercat i  pàrquing gratuït amb carrets d'aquesta manera el  

client pot fer la comanda a qualsevol hora. 

Els preguntem també que davant de la situació  climàtica i  la consciència ciutadana ,els mer-

cats ofereixen prou producte de proximitat ? En quina proporció ? La seva resposta és contun-

dent. Els mercats son el format garant de la venda de productes fresc i de proximitat directe del 

pagès o de  l’ artesà alimentari. També treballen amb les DO més importants del territori, sense 

deixar de buscar aquell producte més exclusiu, sigui quina sigui la seva procedència. No poden 

dir quin tant per cent de producte es de proximitat però gairebé la immensa majoria de productes 
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son de proximitat. Al ser productes de proximitat estan afavorint i potenciant  els productes 

de temporada i no es pot trobar tot els productes durant tot l’ any, però sempre hi ha aquella  

parada que porta cireres a l'hivern per exemple, comenta, però a un preu desorbitat i  amb un  

gust que no te res a veure amb la de proximitat de finals de Maig que acaba de collir el pagès 

. Quant a la presencia de restauració a l'interior o exterior dels mercats, tenen un restaurant 

amb molt d'èxit a l’interior ,i si tot va com ho tenen previst en tindran un de nou aviat .També 

tenen una cafeteria amb gran especialització del seu producte.  

Gastronòmicament parlant ,sabem que el mercat forma part del col·lectiu Terrassa  

Gastronòmica   que col·labora  en les festes i fires  de la ciutat com ja s’ha parlat en altre capít 

ols, tot i així estan preparant un programa en el que els paradistes puguin fer  

màster Class dels seus productes creant un espai amb aquesta finalitat. Tot i explicant que la  

capacitat econòmica de les associacions es molt limitada i tampoc tenen una estructura de  

personal  que permeti grans accions . 

    l'Associació també ens comentan que a partir de maig del 2021, quan es van anar destensant 

les mesures, els clients van tornar a la normalitat i a fer les compres en els seus establiments h 

vendes, així com el 2021 va ser similar al 2019 pre pandèmia, aquest 2022 està sent molt més 

fluix abituals, fossin o no del mercat. Des de llavors han detectad una disminució important de 

vendes. 
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             4- CONCLUSIONS   

Un cop feta la nostra recerca estem en condicions d’afirmar que s’han  assolit els objectius que 

ens havíem proposat. En primer lloc s’ha  pogut fer un recorregut sobre els orígens i la seva 

història i ara sabem millor d’on venen , com són i quines característiques tenen els mercats de 

la ciutat. 

Pel que fa a les diferents preguntes que es plantejaven en relació a si estan vius i tenen futur la 

resposta és rotundament afirmativa. Tots els indicadors ens porten a pensar que són dinàmics, 

personals, humans, actius i amb ganes de seguir creixent . 

Pel que fa a l’impacte de la pandèmia que ens podria fer pensar que seria negativa per la vida 

dels mercats i que podria arrossegar-los més a una situació difícil, hem comprovat com no ha 

estat així. Tot el contrari la crisi ha estat un factor d'estímul per accelerar algunes iniciatives, 

que ja havien estat plantejades, o inclús per començar-ne de noves. L'oportunitat que ha repre-

sentat el fet de que molta gent amb la pandèmia i el confinament hagi apostat pel comerç local 

i de proximitat, ha estat ben aprofitada pels mercaders i s’han creat lligams de col·laboració 

amb el teixit econòmic i el consum sostenible. 

Cal dir que aquest context també ha servit per incrementar l’aposta de digitalització, la venda 

per internet i portar els productes a domicili. Així es pot fer front de manera millor a la compe-

tència i també es respon a la necessitat d'adoptar bones pràctiques. La pandèmia ha potenciat 

totes aquelles de modernització de gestió, tecnificació i adaptació a les demandes del consumi-

dor actual. 

 L’Ajuntament ja des de fa temps ha fet junt amb la Diputació i l’associació de comerciants un 

gran esforç de readaptació i de renovació per entrar en món digital i rivalitzar en el món con-

cursal del mercats.  
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Pel que fa als edificis en sí, també hem pogut explicar totes les remodelacions, en especial en 

el cas del Mercat de la Independència. Aquesta política de posar al dia els edificis a més d’ajudar 

als aspectes de mobilitat i modernitat ens lliguen a la idea  d’intentar ser referent  patrimonial i 

d’identitat de la ciutat. Aquest és una altre dels punts de bones pràctiques per assolir els èxits 

desitjats. Hem vist com  les restauracions per a actualitzar els edificis s’han fet en diferents 

fases en els darrers anys  i un gran esforç  de tothom en conjunt.  És un esforç que es  demostra 

bàsic per contrarestar els nous reptes socials ,econòmics, de gestió, horaris ,canvis culturals i 

econòmics.  

De totes maneres totes les opinions dels qui estan gestionant els mercats va en la línia de que 

cal incorporar  encara més polítiques  de promoció comercial i més inversions . 

Donar a conèixer i potenciar els edificis com el mercat de la Independència és bàsic i de fet 

l’Ajuntament el març del 2021 va aprovar  un pla per proposar  aquesta 

 ciutat com a destinació turística sostenible, oferint el seu antic i gran  patrimoni històric cultural 

d’Esglésies Romàniques, els  edificis  Modernistes, gastronomia ,Oci, Rutes en ciutat i turisme 

de Naturalesa “l'Anella verda “ (és tot l'espai no urbà de Terrassa, de 4.400 hectàrees )patrimoni 

de gran valor paisatgístic, ambiental i cultural. rutes de senderisme   etc...Tot això unit als in-

teressos propis dels turistes,  faran que aquests mercats  entrin  en nous reptes i ofertes en una 

nova evolució. (web Ajuntament  26/10/2021 ) 

Així doncs el patrimoni arquitectònic es potencia i creix com a factor identitari i el mercat entra 

de ple com un element cohesionador que  permet fer ciutat. 

De les enquestes hem tret algunes idees que són   molt clares. La ciutadania té una gran opinió 

dels mercats.  L’aspecte que en destaca com  identitat és el producte fresc de qualitat i proxi-

mitat, pensant a més en el consum sostenible sense desaprofitaments o amb els mínims. Conèi-

xer l'origen dels productes cada vegada és més important per al consumidor i  si pot ser de 
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cultius pròxims i sostenibles millor.  No podem  perdre de vista que els Mercats van ser creats 

per a la venda de proximitat no sols del producte sinó també per a la  proximitat del comprador 

i dels mateixos venedors.  Comerç sostenible,  són un reflex cultural de  la  dieta i la gastrono-

mia del lloc on estan i els aliments que es consumeixen localment. 

 Tenint present que  el cent per cent del enquestats són persones que utilitzen les xarxes socials, 

ja que  les enquestes s’han fet mitjançant el WhatsApp i el correu, i coneixedors de que  les 

xarxes socials s'omplen d'anuncis de productors que ofereixen productes de compra directa. en 

línia produïts normalment per ells mateixos, ( xai, vedella, pollastres cistelles de fruites) i ens 

els  poden fer arribar a casa  a bon preu, som conscients de  la competència directa a aquests 

mercats tradicionals ademés dels altres competidors amb molta capacitat . Així doncs tota la 

modernització, entrada en xarxes, i altres temes que hem comentat han estat en la base d’aques-

tes noves pràctiques que fan possible que els mercats siguin competitius i tinguin futur. 

Un altre aspecte positiu dels Mercats locals    és que els diners que es gasten en els  comerços 

de proximitat reverteixen en les localitats  tres cops més que els gastats en les  grans superfícies. 

S'hauria de reflexionar també amb això i avançar en aquest camí d’afavorir els mercats locals i 

els comerços de barri que permeten millorar l’economia pròpia de la gent del costat i al mateix 

temps vertebren la ciutat i els barris. En definitiva és un pas més cap a la compra conscient. 

Un altre aspecte relacionat amb el nou plantejament de consum i els mercats cara el futur és 

veure si els mercats podrien ser una solució al malbaratament d'aliments. Donat que tant ells 

com els restaurants  i distribuïdors  alimentaris, són  espais molt importants  pensem que poden 

servir per  prevenir el malbaratament alimentari, aportant la  possibilitat de donar-li una segona 

vida útil  en ONG o menjadors socials. Caldria, però,  que tots els implicats es reunissin i tro-

bessin un   comú d’ entesa  posant així en valor la dimensió social del menjar i no perdre de 

vista que un altre  implicat també es el consumidor. Hi ha legislació municipal, nacional i eu-

ropea de cara a un sistema alimentari  d’aprofitament ,sostenible  i d’economia circular 
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.L'Ajuntament  des del 2018  ja té un “Pla de prevenció i gestió de residus municipals de Ter-

rassa 2018-2030”  . Al 2006 en el mercat de la Independència s'instal·là el nou sistema de gestió 

de residus. Aquest és doncs un altre aspecte de bones pràctiques que sabem que l’Ajuntament i 

l’associació de  comerciants treballa, com reduir residus i com aprofitar els aliments. Una doble 

tasca que millora el medi ambient en un context de canvi climàtic i que afronta el problema 

social de les desigualtats i de les bosses de pobresa de les nostres ciutats que lluny de disminuir 

estan en auge. 

Altres aspectes positius i a favor dels mercats locals és la seva ubicació immillorable, la confi-

ança que donen al client. 

Finalment podem dir que els mercats de Terrassa, han complert i continuen complint aquest 

aspecte econòmic, de compra i venda que els ha caracteritzat en la història, però modernitzats i 

adaptats continuen fent un paper vertebrador de ciutat. Continuen sent un model de mercat típic 

de la nostra zona àmplia mediterrània que té  similituds en altres ciutats de tota la zona com 

Barcelona o altres i més enllà de les fronteres en el bressol de la cultura Mediterrania. 

 És clar que en el seu moment es van obrir camí aplicant les bones pràctiques presentades i que 

estan en la bona direcció per afrontar tots els reptes, no fàcils, de futur. Tanmateix queden coses 

pendents que caldrà tenir present com el tema horaris, aparcaments, preus competitius, desple-

gament de promocions i propaganda, aliments ja elaborats etc 

Finalment en aquestes conclusions dir, que també estic contenta per haver assolit un repte per-

sonal que no és altre que el d'haver pogut desenvolupar el treball, superar els entrebancs sorgits 

i assolir els objectius que em vaig plantejar. 

. 
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 4.1 LIMITACIONS DE L’ESTUDI 

 

Per tal de poder desenvolupar els objectius  sobre la actualitat dels Mercats la idea era entre-

vistar el director dels mercats i fires de Terrassa el  sr Jose Portero  en defecte d'això que res-

pongués a una bateria de preguntes sobre la gestió , residus ,actualitat, pandèmia etc. dels 

mercats municipals però no ha tingut ni l'amabilitat ni la cortesia de respondre als correus en-

viats , únicament al segon va escriure encaridament :” jo la contactaré” ,i fins avui. O sigui 

que la informació es esbiaixada i falta la informació primordial del director d’aquests mercats 

que hem tingut de substituir amb la informació de la web de l'Ajuntament i sobretot gràcies a 

la amabilitat de l’Associació de comerciants del Mercat de la Independència  que ha tingut a 

be contestar totes i cada una de les preguntes. Si algú està interessat a continuar amb aquest 

tema pot provar de veure si aquest director els atén. 

 

4.2 CONTINUÏTAT DEL ESTUDI  

 Després de fer el treball i de complir part dels objectius es clar que  els mercats municipals són 

ens vius que es van regenerant, creixent i expandint en productes i recursos i paradistes en 

funció de les noves necessitats de la societats i els clients   així que  el tema no es pot tancar 

perquè el canvi serà constant .La tecnologia no s'atura i els mercats tindran de fer l'esforç de 

anar integrant  aquesta en els seus espais. 

Queda obert a nous estudis de continuïtat. 

 

4.3 ANÈCDOTES I CURIOSITATS-ACLARIMENTS  

 

El mercat inicial fins a la inauguració del Mercat de la Independència ,es feia en la 

Plaça Major de Terrassa que és la Plaça vella , les persones que anaven a comprar deien 

" vaig a la plaça " , des de llavors quan la gent va  al mercat de la  Independència 
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continua dient " vaig a la plaça ". 

-Des que van inaugurar el Mercat de Sant Pere, per a diferenciar els dos mercats ,al de 

la Rambla se'l denominava el mercat de " la  Plaça de baix " i al del Triomf el de "Plaça de  dalt". 

 

 ACLARIMENTS: Voldria aclarir que en aquest treball, no s'ha aprofundit a descriure la 

història del Mercat de la Independència de Terrassa perquè ja hi ha un parell de llibres que 

parlen d'això i amb molta profunditat i descripció com són en un període de 94 i 100 anys ( 

noms en la bibliografía),tot i que aquest mercat está en el centre d'interès del treball. I  sobre el 

Mercat del Triumf, a internet, fulletons i Wikipedia. 
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ANNEXES :  

                ANNEXE I – Pergamins  llibre dels privilegis de la Vila de Terrassa   

                                        link + codi QR 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=9f8f72f8d6&attid=0.1&permmsgid=msg-

a:r8017298888299644932&th=181305032fa35e0b&view=att&disp=inline&realat-

tid=181304ffd1b4ce786151 
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     ANNEXE II- Retall diari 1861 (descripción Mercat Plaça Major ) 

 

https://drive.google.com/file/d/1Z73IrTmk2nZCGJilSgjWmI31t47i3FSg/view?usp=sharing 

                                                                                                                                

Els mercats (2).pdf

 

                                                     

                                        

 



  

47 
 

 

  ANNEXE III- Plànol i PDF Construcció Mercat independència                                       

 

                                         Arxiu de Terrassa  



  

48 
 

                                                                                     Arxiu.municipal@terrassa.cat  
 Arxiu.historic@terrassa.cat  

FITXA DESCRIPTIVA Nº 10  

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT  Arxiu de Terrassa  
Arxiu.municipal@terrassa.cat  

 Arxiu.historic@terrassa.cat  

 

 

Expedient: OP 32/1905  
Titular: Ajuntament  

 

Títol: Construcció d’un mercat públic Emplaçament: Raval de Montserrat  

QdC: G132 Obres de construcció d’immobles municipals   

Fons: Ajuntament de Terrassa  
Arquitecte: Melcior Viñals  

Edifici catalogat: Si  

Codi del catàleg de patrimoni: P.14  

Estat actual de l’edifici: Conservat  

Resolució : 400 ppp  
Originalitat: Digitalització  

DADES DE L’ORIGINAL  

Localització: Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental (AHT-
ACVOC) Suport: Paper  

DADES D’ACCÉS I REPRODUCCIÓ  

Codi de referència : CAT.AMAT.01.035546   

Condicions d’accés: Lliure  

Condicions de reproducció : Lliure  

Data de publicació : Novembre 2018    

 

                                                           PDF Construcció Mercat independència 

                                                                                 
OP_32_1905-1.pdf
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ANNEXE IV -Qüestionari Google Forms  I Respostes (PDF ) 

 

CONEIXEMENT I HÀBITS DE CONSUM DELS MER-

CATS DE TERRASSA   
POBLACIÒ    

o [ ] HOME 

o [ ] DONA  

o [ ] EDAT : 18-25 ANYS  

o [ ] EDAT : 26-45 ANYS  

o [ ] EDAT : 46-65 ANYS  

o [ ] :EDAT : + 65 ANYS  

 
ELS MERCATS MUNICIPALS  A TERRASSA : QUINS CONEIXES 
?  

o [ ] MERCAT AMBULANT DEL DIMECRES 

o [ ] MERCAT DE LA INDEPENDENCIA (rambla)  

o [ ] MERCAT DE SANT PERE (triomf)  

 
A QUIN D' AQUESTS MERCATS MUNICIPALS HAS ANAT A 
COMPRAR ALGUNA VEGADA ?  
 

o [ ] MERCAT AMBULANT DEL DIMECRES 

o [ ] MERCAT DE LA INDEPENDENCIA  

o [ ] MERCAT DE SANT PERE  

 
 ETS ASSIDU   A ALGUN  D'AQUESTS O VARIS MERCATS PER 
FER LA COMPRA HABITUAL ?  
 

o [ ] MERCAT AMBULANT DEL DIMECRES 

o [ ] MERCAT DE LA INDEPENDENCIA  

o [ ] MERCAT DE SANT PERE  

o [ ] SUPERMERCATS  

o [ ] GRANS SUPERFICIES  

o [ ] TENDES DEL BARRI  

o [ ] EN LÍNIA  

o [ ] ALTRES  

 
UTILITZES  ELS MERCATS  MUNICIPALS ?T'AGRADEN ?  

o [ ] NORMALMENT SOC CLIENT 

                             [ ] VAIG ESPORADICAMENT  

o [ ] RARAMENT  

o [ ] NO-MAI  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0e3xgn7bJq-5b_eDUUYK5F_FxQ-SWorv7yVwyVqyy5j2lWg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0e3xgn7bJq-5b_eDUUYK5F_FxQ-SWorv7yVwyVqyy5j2lWg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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o [ ] M' AGRADEN MOLT 

 

o [ ] NORMAL  

o [ ] POC  

o [ ] NO M'AGRADEN  

 
 QUE PENSEU  DELS MERCATS MUNICIPALS D'ALIMENTACIÓ 
ACTUALMENT  ? OFEREIXEN QUALITAT I BON PREU ?  O ...  
 

o [ ] OFEREIXEN QUALITAT 

o [ ] RELACIÓ PREU QUALITAT ES BONA  

o [ ] RELACIÒ PREU QUALITAT ES CARA  

o [ ] NO M'AGRADA EL PRODUCTE  

o [ ] NO SE  

 
TANT SI HEU CONTESTAT EN POSITIU O NEGATIU ,CREIEU 
QUE TENEN FUTUR ? I PERQUÉ SI O PERQUÉ NO .  
 

o [ ] SI, TENEN FUTUR 

o [ ] PERQUE OFEREIXEN BON PRODUCTE I VARIETAT  

o [ ] NO TENEN FUTUR  

o [ ] PERQUE ESTAN OBSOLETS  

o [ ] NO CONTESTO  

o  
QUE T' AGRADA I QUE NO T'AGRADA  

o ( ) TRACTE PERSONALITZAT 

o ( ) VARIETAT DE PRODUCTES  

o ( ) PROXIMITAT  

o ( ) HAS DE FER CUA  

o ( ) HORARI  

o ( ) PREFEREIXO ELS SUPERMERCATS  

o ( ) ALTRES  

 
SAPS QUE ES PODEN FER COMANDAS EN LÌNEA I PORTEN LA 
COMPRA A DOMICILI.?  
 

o [ ] SI 

o [ ] NO  

  

 
E ste contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.  
N  otificar uso inadecuado - Términos del Servicio - Términos Adicionales 
 

https://docs.google.com/forms/d/1W00uBzL74-

cx6gWs6TmDl6WXHT6VsEKqiuQpjFPFCjc/edit#responses    

  (  link : enquestes, resultats ,i gràfiques )  
 

 

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSd0e3xgn7bJq-5b_eDUUYK5F_FxQ-SWorv7yVwyVqyy5j2lWg/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0e3xgn7bJq-5b_eDUUYK5F_FxQ-SWorv7yVwyVqyy5j2lWg/viewform?sid%3D52555981f6e66a11%26vc%3D0%26c%3D0%26w%3D1%26flr%3D0%26token%3DMSzDM4EBAAA.Ic6ruB56v5YfrIc-iKa2UQ.j4OJu-kJobvTX9e0tr7UIQ
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
https://docs.google.com/forms/d/1W00uBzL74-cx6gWs6TmDl6WXHT6VsEKqiuQpjFPFCjc/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1W00uBzL74-cx6gWs6TmDl6WXHT6VsEKqiuQpjFPFCjc/edit#responses
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ANNEXE V  INDEX  DE GRÀFICS   

                             Gràfiques Google  forms  8 

Gràfic 1 - 

 

Homes : 9, el 14,5% 

Dones : 43, el  69,4 % 

Edat18-25anys  : 1 ,el 1,6% 

Edat 26-45anys :7 , el 11,3% 

Edat 46-65anys: 37,el 59,7% 

Edat +65 anys : 15, el 24,2% 
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    Gràfic 2  

 

 ELS MERCATS MUNICIPALS  A TERRASSA : QUINS CONEIXES ?  62 respuestas 

 

 
 

El mercat ambulant de dimecres :52 persones , el 83,9% 

El mercat de la Independència : 61  persones, el 98,4%  

El mercat de Sant Pere : 46 persones ,el 74,2% 
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     Gràfic 3 

     A QUIN D' AQUESTS MERCATS MUNICIPALS HAS ANAT A COMPRAR ALGUNA VEGADA ¿ 

62 respuestas 

 

 

El mercat del dimecres :47 persones ,el 75,8 % 

 

El Mercat de la Independència :59 persones ,el 95,2 % 

 

El mercat de Sant Pere :33 persones ,el 53,2% 
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     Gràfic 4 

 ETS ASSIDU   A ALGUN  D'AQUESTS O VARIS MERCATS PER FER LA COMPRA HABITUAL ? 

 

 

El mercat del dimecres :6 persones ,el 9,7 % 

El Mercat de la Independència :23 persones ,el 37,1 % 

El mercat de Sant Pere :8  persones ,el 12,9 % 

Supermercats :  55  persones el  88,7% 

Grans superfícies : 14    persones  el 22,6% 

Tendes de barri :  44  persones el 71% 

En línia :   6 persones  el 9,7% 

Altres :   2 persones ,el 3,2% 
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           Gràfic 5 

UTILITZES  ELS MERCATS  MUNICIPALS ?    T'AGRADEN ? 

 

 

Normalment soc client :17   persones el 27,4% 

Vaig esporàdicament : 29  persones el 46,8% 

Rarament :  6  persones el  9,7 % 

No-mai : 3 persones el 4,8% 

M’agraden molt : 15  persones el 24,2% 

Normal : 8 persones el 12,9% 

Poc : 3 persones el 4,8% 

No m’agraden :  1 persones el 1,6% 
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Gràfic 6   

¿QUE PENSEU DELS MERCATS MUNICIPALS D’ALIMENTACIÓ   ACTUALMENT?  

OFEREIXEN QUALITAT I BON PREU?  O ... 

 

 

 

 

Ofereixen qualitat :  35 persones el 57,4% 

Relació qualitat- preu es bona :  15 persones el 24,6% 

Relació preu-qualitat :  22 persones el 36,1% 

No m’agrada el producte : 0 0% 

No se : 10 persones 16,4 % 
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 Gràfic 7 

 

TANT SI HEU CONTESTAT EN POSITIU O NEGATIU ,CREIEU QUE TENEN FUTUR ? I PERQUÉ SI 

O PERQUÉ NO . 

 

 

Si, tenen futur : 34  persones el 55,7% 

Perquè ofereixen bon producte i qualitat :  40 persones el 65,6% 

No tenen futur : 2 persones el 3,3% 

Perquè estan obsolets : 1 persones el 1,6% 

No contesto :  7 persones 11,5% 
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Gràfic 8     “ DESESTIMAT PER FALTA DE DADES.” 

 

QUE T' AGRADA I QUE NO T'AGRADA 

 

 

 

 

Gràfic n.8  60  RESPOSTES  

1- Tracte  Personalitzat  :  ( Positiu) 14 persones   el 23 %  

2- Varietat  De Productes  :  ( Positiu) 17 persones  el 27,9  %  

3- Proximitat  :  ( Positiu) 10 persones  el 16,4 %  

7- Has de fer cua  : ( Negatiu )1 persona el 1,6 %  

8- Horari :  ( Negatiu ) 5 persones  el 8,2 %  

9- Prefereixo els supermercats : (Competència)  10 persones el 16,4 %  

10- Altres : 2 persones el 3,3 %  

11- Opció 2 : 1 persona 1,6 %    ? 

12- Opcio 5  : 1 persona 1,6 %   ?  
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Gràfic 9 :  

 

SAPS QUE ES PODEN FER COMANDAS EN LÌNEA I PORTEN LA COMPRA A DOMICILI.?62 res-

puestas 

 

 

 

             SI  :       43 persones el 69,4%  

 

           NO :         19   persones  el 30,6%  
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 Gràfic   9   Propi : interpretació qüestionari  Google Forms. 

 
Categoría d’ análisis 
 

 
Preguntes 

 

 Resultats  

 

 

 

Grau de Coneixença  

 

 

 

 
 
Quins mercats conexas ? 

 

*Mercats ambulants el 83,9 

% 

* Mercat Independència 98,4 

% 

* Mercat del Triomf 72,4 %  

 

 

 

 

 

 

Ús dels Mercats  

 

 

 

 

 

* En quin mercat vas a com-

prar alguna vegada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

*On Fas la compra de       

     manera assídua? 

 

 

 

 

 

 

 

*Saps que es poden fer les 

compres 

en línia? 

 

*Mercats ambulants el 75,8 

% 

* Mercat Independència 

95,42% 

* Mercat del Triomf 53,2 %  

 

 

*Mercats ambulants el 9,87 

% 

* Mercat Independència 

37,1% 

* Mercat del Triomf  12,1 

%  

*Supermercats 88,7% 

*Grans superfícies 22,6%  

*Tendes de barri 71% 

*En línia 9,7% 

*Altres  3,2% 

 

 

Si  : el 69,4 %  

-No :  el 30,6 %  

 

 

Valoració del servei 

 

 
*Opinió sobre la qualitat i el 
preu 

*El 90,47% Dels enquestats 
opinen que en el mercats 
s'ofereix un producte de 
molta qualitat 

 

 

Futur dels mercats 

 

 

 
*Creieu que els Mercats te-
nen futur?  Per qué? 

 

*Sí tenen futur : el 55,7 %  

Perquè ofereixen bon pro-

ducte i varietat 65,6% 
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      Gràfic   10  Pròpi, Anàlisis  DAFO  

  DAFO  DELS MERCATS MUNICIPALS DE TERRASSA :  

                              

 

                                                     ANALISI INTERN  

 

 

FEBLESES :    *   Envelliment  progressiu de la clientela fidel  

                         *   Els nous clients no son fixes I no  compren a dies fixes  

                           *  L'horari del mercat és bàsicament al matí 

                          *   Poc pressupost per a accions de màrqueting, com fan els grans  

                              supermercats.           

                         *   Preus més elevats en alguns productes              

              * S'han de fer cues a cada parada . 

                            * Envelliment  progressiu dels professionals ?? 

 

 

FORTALESES  :   * Els nous clients son públic jove i familiar  

                              * Productes frescos i de proximitat, comanda per telèfon o mail. 

                              * El lliurament a domicili es fa dins d'un ampli termini de 12 hores 

                              * El seu  Arrelament social i de tradició. 

                               * Increment d'oferta en noves parades com a exemple les de    

                                    Menjar  preparat, les  Eco i  les Vegan 

                               * Han incorporat sortejos de productes o compres en línia gratis, 

                              *  Disposen de un servei d’esplai per als nens. 

                              *  Estrictes controls de qualitat 

                              * Xerrades gastronòmiques  amb taller de cuina . 
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                               *En el Pàrquing hi han carrets per la compra 

                                * Tenen Megafonia i fil musical  

                               *  Caixer automàtic  

                               * Zones de descans 

                               * El seu enclavament cèntric es immillorable  

                               * Gairebé paritat entre els venedors de les parades.  

 

 

 

                                  

                                          ANALISIS EXTERN   

                                         

 

 

 

AMENACES :    *Han obert nous   supermercats en el centre  molt a prop i el seu       

                              horari  és   més   competitiu . 

                             *  Després del confinament ,amb la reincorporació als llocs de      

                             treball ,es torna a consumir més aliments fora de la llar. 

     *  La competència és molt forta i afermada 

     * El sector de distribució alimentari ( intermediaris ) està    

           cada vegada més unit als estendards  dels grans  

            supermercats. 

      *  Que el client opti per fer la compra en un sol lloc ( supermercat o   

 

           altres )  més ràpid. 

     

                               *  Disminució de la despesa en alimentació de les llars. 
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OPORTUNITATS : * La associació del mercat, té una ment oberta a noves tecnologies 

                                 *  L'ajuntament i les autoritats de la Generalitat també, al costat     

                                      de   la   política de renovació del mercats de Barcelona.               

                                  *  Les parades s'ha especialitzat en els productes .i ofereixen       

                                 Assessorament . 

                                 * Els paradistes son professionals especialitzats i amb àmplia       

                                    experiència 

                                 *El públic està molt sensibilitzat amb l'alimentació saluda     

                                  ble  i  fresca. 

                                  *La imatge dels mercats municipals està en alça ,també a causa    

                      de les visites dels turistes en altres indrets .  

       * En ser municipals ,tenen accés a subvencions de      

                      l'administració 

                    * Possibilitat  d’obrir parades de Tapes, vermuts i sucs etc.. 

                       per  atreure turistes i gent jove . 

                                 *Punts de lliurament , amb taquilles intel·ligents i refrigerades 

                                 * Equipament digital dels recintes amb WIFI i amb sistemes     

                                     de Tele gestió. 

 

• Hi ha un Bon sistema de transport municipal. 

 

                  

 

 

 

                       Paraula clau CAPTAR I  FIDELITZAR ELS CLIENTS 
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ANNEXE VI -Qüestionari associació comerciants Mercat Independència  

Mercats de Terrassa 

 

1- SOBRE EL TEMA DE GESTIÒ :  

 

 

Qui dirigeix els Mercats Municipals de Terrassa ? 

Quina política pretén fer? 

Com hi estan representats els botiguers en la gestió? 

Hi ha una xarxa o relació amb els comerciants de la ciutat? 

M’ agradaria que  quedi  explicada com es fa la gestió i amb quin plantejament de ciutat i 

d'integració de tot el comerç 

 

 

 

2- Modernització d'equipaments i espais 

 

 

Què s'està fent en aquest sentit actualment? 

Amb quins criteris es va fer la remodelació del mercat de la Independència?  

Ha donat bon resultat d'aquesta remodelació? 

En el cas del Triomf, s'ha fet? Com està el tema de manteniment? 

Que cal anar fent de cara al futur en el sentit de modernitzar i millorar equipaments? 

 

 

3- Adequació dels serveis a la demanda del consumidor. 

 

 

Han canviat molt els hàbits de consum de la gent? 

La demanda de serveis ha canviat? En relació als horaris, o preparació de comandes etc 

Què fan o pensen fer els mercats per adaptar-se a les noves demandes? 

Què es pot fer o s'ha fet per millorar temes com portar els productes a domicili? O facilitar 

aparcament perquè el consumidor tingui més fàcil comprar?  Compra en línia? etc 

 

 

4- Promoció producte frec i característiques d'aquest producte 

 

 

Davant la nova situació climàtica i la consciència ciutadana, els Mercats ofereixen prou pro-

ducte de proximitat? En quina proporció? 

Es potencien els productes de temporada?  En quin tant per cent?o quina proporció? 

Es fan prou campanyes informatives i educacionals per explicar que cal menjar productes d'a-

quí i no d'altres llocs i que cal menjar en funció de la temporada? 

Es tenen presents aspectes com: 

 

 

La presència de restauració a l’interior 

i a l’exterior dels mercats. 

• L’existència d’espais als mercats per poder-hi 
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dur a terme presentacions de productes 

i demostracions culinàries. 

• L’organització de fires i festivals gastronòmics 

promoguts pels mercats i pels productors. 

 

Hi ha algun pla estratègic de cara el futur en aquest sentit? 

 

 

5-Higiene alimentària i traçabilitat del producte 

 

Respecte d'aquest apartat  què fan els Mercats? Quin programa tenen? 

 

6-Participació en activitats socials, solidàries i  culturals 

Com estan integrats en les activitats culturals de la ciutat? 

Fan activitats de tipus solidari o culturals 

En quins festes participen? Com? 

Creuen que poden ser una ajuda per integrar la població nouvinguda? Com? 

Se senten una peça més de la xarxa de ciutat? Creu que en poden ser dinamitzadors i grans 

protagonistes? 

 

 

7-Tractament de residus i models de sostenibilitat 

 

 

Aquest és un altre gran aspecte clau en el nostre món i lligat també al canvi climàtic 

Què fan els mercats en relació als residus? I al reciclatge? 

Tenen un pla en aquest sentit i un pla de futur per reduir residus i reciclar més? 

Un altre aspecte és en relació al malbaratament d'aliments. 

 

 

Què fan amb els aliments que sobren? Tenen  algun programa? Participen amb associacions 

com el Rebost per poder facilitar aliments de curta durada o que no s'han venut per tal de que 

puguin arribar a gent que ho necessita? 

Aquest és un aspecte que el decideix de manera particular cada paradista o hi ha una línia ge-

neral del Mercat? 

 

 

8- Política estratègica transversal de comunicació i dinamització 

 

 

Com es planteja aquest aspecte? Com es fan conèixer? 

 Tenen algun plan estratègic pels Mercats de Terrassa de cara els propers 10 0 2o anys i si em 

pot explicar  en que consisteix. Si recull aspectes dels que hem dit i quines coses més poden 

aportar 

 

Totes aquestes preguntes son  en la línia de que poden fer per ser competitius i afrontar els 

nous reptes. 

 I quins són els nous reptes que veuen. 
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 ANNEXE VII- INDEX DE FOTOGRAFÍES 

 

Imatge 1-  Arxiu Tobella (mercat Plaça Major  Terrassa ) 

 

Imatge 2 -  Pinterest internet. Pagina  de imatges gratuïtes  

 

Imatge 3- El 'mercadillo' ubicat a la Rambla d'Ègara el 1934    

                   Foto: Fons Ragon-AMAT   

Imatge 4-  Plaça Major(imatge3 arxiu municipal) 

Imatge 5- llibre de  privilegis  de la vila de Terrassa(imatge 4      

                meva .arxiu comarcal) 

Imatge 6- El mercat a la plaça major /fons Baltasar Ragon -       

              Amat 

Imatge 7– Rambla d’ Egara i Nou mercat ( arxiu municipal )  

 

Imatge 8- Mercat Nou i Rambla (arxiu Tobella )  

 

Imatge 9-Interior del Mercat   (arxiu Tobella.) 

 

Imatge 10 - Mercat del Triomf (imatge 9 arxiu Tobella  ) 

Imatge 11-  imatge 12 .web ajuntament forjat porta mercat 
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ANNEXE VIII- PÒSTER ACADÈMIC  : 

 

 

https://www.canva.com/design/DAFCidMMkk8/Z5sGpU2xWcU01U4x0XgQ_Q/view?

utm_content=DAFCidMMkk8&utm_campaign=share_your_design&utm_me-

dium=link&utm_source=shareyourdesignpanelEMIC  

 

 

    

 

 

  

https://www.canva.com/design/DAFCidMMkk8/Z5sGpU2xWcU01U4x0XgQ_Q/view?utm_content=DAFCidMMkk8&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanelEMIC
https://www.canva.com/design/DAFCidMMkk8/Z5sGpU2xWcU01U4x0XgQ_Q/view?utm_content=DAFCidMMkk8&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanelEMIC
https://www.canva.com/design/DAFCidMMkk8/Z5sGpU2xWcU01U4x0XgQ_Q/view?utm_content=DAFCidMMkk8&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanelEMIC

