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Plaça porxada al Mercat de la Independència 

INTRODUCCIÓ  

Els Mercats Municipals des dels seus inicis (S/XIX – XX) van arribar a ser una de les 
manifestacions més evidents de l’orgull municipal, de la innovació arquitectònica, de la 
renovació urbana i de noves formes de comerç. En el cas de Terrassa és més que 
evident. 

Avui, molts d’aquests Mercats han evolucionat, s’han transformat, algunes funcionant 
molt bé, altres han començat a declinar, alguns malviuen i molts només sobreviuen en 
el nostre record. 

És evident que 200 anys després els Mercats Municipals s’han de repensar en molts 
aspectes. En l’actualitat, en un Mercat hi han de passar més coses de les que hi han 
passat fins al moment; això fa que la infraestructura, el model de gestió i el model de 
mercat s’hagi de reflexionar, analitzar i replantejar en molts casos. 

Som al segle XXI, el segle de les ciutats, i els Mercats han de seguir tenint un paper 
protagonista pel qual representen des del punt de vista de vertebració urbana, de 
locomotora comercial, d’aposta pel productor i el producte de proximitat, d’equilibri 
territorial, etc. Perquè això sigui així els Mercats han d’estar ben repensats, ben 
planificats i ben governats. 

Parlar avui de Mercats Municipals no és un caprici, és una aposta política ferma per un 
model comercial, social i de ciutat més amable, més sostenible i més sana. Visualitzar 
els Mercats Municipals com espais d’oportunitat econòmica on poder reprendre 
negocis és clau per seguir desenvolupant i consolidant els Mercats Municipals en el 
nostre país. 

 

EL CAS DE TERRASSA  

Aquesta reflexió inicial és absolutament pertinent en el cas de Terrassa. El Mercat de 
la Independència va ser inaugurat el 1908. Orgull de ciutat, és un Mercat en ple 
funcionament, ben organitzat, dinamitzador comercial de la zona i sinònim de producte 
de qualitat i de proximitat.  

El Ple Municipal de Terrassa va aprovar el passat mes de novembre una proposta de 
resolució que contempla l’elaboració d’un Pla Director del Mercat de la Independència 
que ha d’estudiar les accions a emprendre per tal de definir el futur Mercat de la 
Independència així com estudiar les reformes necessàries per adequar l’edifici a les 
necessitats actuals, tant en l’àmbit patrimonial, com urbanístic i comercial. Es busca 
l’actualització d’aquest servei, tant des de la perspectiva comercial com de 
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dinamització, millora i manteniment de l’edifici; un element patrimonial que confereix al 
Mercat una especial singularitat, però que també condiciona la seva activitat. 

Aquest serà un Pla treballat de la mà dels agents implicats que ha d’analitzar, valorar i 
posar negre sobre blanc quines són les accions necessàries i poder abordar-les 
posteriorment i de manera integral, i amb el consens de tothom. 

 

En aquest sentir ja s’ha plantejat l’alliberament i la rehabilitació de l’espai del soterrani 
buscant guanyar metres comercials i obrir el Mercat a la Rambla, així com començar a 
estudiar i treballar en una reforma del Mercat en el seu interior. Des d’ERC-MES 
entenem que el Mercat, una vegada remodelat, millorarà els seus interiors. Les 
parades podrien guanyar espai, incorporant cambres frigorífiques, obradors i, 
possiblement algunes àrees per a la degustació dels seus productes. Això pot afavorir 
de concretar-se l'emmagatzematge i el transport per als comerciants, que disposaran 
de l’espai dins la mateixa parada i és el que farà possible alliberar el soterrani, així 
com algun espai més del Mercat.  

 

PROPOSTA D’ERC-MES 

Projecte plaça porxada al Mercat de la Independènci a 

En aquest sentit, des d’ERC-MES farem arribar a la comissió de Treball del Mercat 
Municipal encarregada de treballar el Pla de Millora del Mercat que incorpori per ser 
estudiada, debatuda i analitzada la proposta que consisteix a agrupar les parades de 
venda en dues de les ales (això ja ho contemplen les propostes amb les quals s’està 
treballant) i reconvertir la tercera (la del peix) en un espai polivalent obert, en una plaça 
porxada multifuncional. 

La ciutat de Terrassa només disposa com a plaça porxada la plaça del Vapor Ventalló. 
Un plaça amb algunes deficiències, amb un pendent important que dificulta el 
desenvolupament de certes activitats. 

Amb aquesta mesura: 

• Fem valdre el nostre patrimoni, permetent la utilització i gaudi durant totes les 
hores del dia i cada dia de la setmana d’un espai emblemàtic. 

• Donem un nou ús públic a una part d'un edifici històric, permetent diversitat 
d'activitats. 

• Realitzem una rehabilitació respectuosa amb el patrimoni. 
• Oxigenem l'entorn per als vianants, permetent millorar i dinamitzar la zona. 
• Guanyem per la ciutat un espai indispensable, necessari i de gran utilitat. Un 

espai públic d'àmplies dimensions per a activitats a resguard. Obrim la porta a 
poder desenvolupar diferents activitats comercials, socials, culturals en un 
espai emblemàtic, en dies concrets que dinamitzin el Mercat i la mateixa zona 
comercial. Mercats de pagès, alguna fira comercial, actuacions, etc... 
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• Reordenem l'espai del mercat, optimitzant la seva utilització i reduint els espais 
buits del mercat i dinamitzant tot l'entorn. 

• Reduïm la despesa de manteniment i de climatització de la zona de parades de 
venda. 

 

Cordialment,  

 

Isaac Albert, 

Portaveu del Grup municipal d’ERC-MES 

 

 


