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Unitat tramitadora: Unitat Administració Secretaria
AJT/14313/2016
Codi document: ASC10I24P
Assumpte: MOCIÓ PRESENTADA PER ERC-SOMVIC PER ESTABLIR UN MERCAT DE PROXIMITAT A LA
PLAÇA DELS MÀRTIRS DE VIC

La ciutat de Vic ha estat, històricament, una ciutat de fires i mercats. Actualment disposa de
quatre mercats no sedentaris. Dos d’ells són setmanals: el del dissabte i el dimarts a la Plaça
Major de Vic i el del diumenge als barris del Remei i l’Estadi. Els altres dos són mensuals: el
d’antiguitats el primer dissabte de cada mes a la Plaça dels Màrtirs i el de pintura i dibuix el
segon dissabte de cada mes a la Plaça Major.
Tot i estar consolidats, només el mercat de dissabte és un clar referent turístic i comercial, ja
no tan sols a la ciutat i comarca, sinó també al país. Amb aquesta nova proposta pretenem
crear un mercat de proximitat de productors de venda directa o cadena curta, que també
esdevingui un referent en aquest tipus de producte. A ningú no se li escapa que l’oferta en
fresc d’aquest tipus d’aliments està creixent exponencialment. De fet, ja se situa per sobre
del 20% en fruita i hortalisses. L’aposta per aquest tipus de mercat és també un impuls a la
sostenibilitat, a vincular la manera de menjar al nostre territori i a posar en valor qui cultiva
la terra. A més, es tracta d’una activitat ideal per ajudar a revitalitzar socialment i
comercialment una zona com la de l’Eixample Morató, que ho necessita amb urgència. I que
disposa d’un espai que pot acollir perfectament un mercat d’aquest tipus, com és la Plaça
dels Màrtirs.
Atès que han estat vàries les iniciatives que ja s’han intentat ubicar en aquest espai, com la
fira del disc d’ocasió, el mercat independentista o la recent fira del Vic Beer, i han estat
poques les que han reeixit amb èxit durant els últims dos anys.
Atès que l’Eixample Morató és una zona que ha vist perdre molta activitat comercial en els
darrers dos anys, i necessita atraure una major afluència de vianants als seus carrers i places.
Atès que la Plaça dels Màrtirs és el punt neuràlgic de l’Eixample Morató i un dels punts de
més visibilitat del barri, i que permet encabir dignament un bon mercat de proximitat amb
parades de productors de proximitat que venguin els seus productes ecològics i de
temporada.
Atès que ens consta que aquest tipus de mercat ha despertat molt interès entre els veïns i
comerciants de la zona.
Atès que ja hi ha col·lectius i agents socials que han treballat i estudiat detingudament la
possibilitat de crear un mercat de productors de proximitat en aquesta zona de la ciutat.
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Atès que la ciutadania cada vegada està més conscienciada en la seguretat alimentària i
nutricional i vol conèixer l’origen dels productes i els seus mètodes de producció.
Atès que l’aposta pels productes de proximitat és també una aposta a favor del comerç de
proximitat, en detriment dels grans supermercats que proliferen a la nostra ciutat, també en
les immediacions de l’Eixample Morató.
Atès que cal crear i potenciar noves formes d’intercanvi i cooperació entre els productors
agrícoles i els consumidors finals que es basin en la relació directa entre el productor i el
consumidor, eliminant així qualsevol tipus d’intermediari.
Atès que els mercats de proximitat acaben essent, de vegades, l’única sortida per als
excedents temporals de les collites dels nostres agricultors.
Atès que des d’un punt de vista econòmic i mediambiental els productes de proximitat
permeten un estalvi en els costos de producció limitant l’ús de l’energia necessària, així com
un menor impacte en les emissions de CO2 degut als curts trajectes en el transport o la
menor generació de residus i deixalles per la no necessitat d’embalatge dels productes.
Atès que amb aquesta iniciativa pot generar-se un recorregut de mercats entre la Plaça
Major, el Passeig i la Plaça dels Màrtirs que potenciï encara més la marca de la nostra ciutat.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Instar a l`equip de govern a autoritzar un mercat de proximitat de venda directa o
de circuït curt amb periodicitat setmanal a la Plaça dels Màrtirs que esdevingui un referent a
la comarca d’aquest tipus de producte.
Segon.- Instar a l’equip de govern a col·laborar amb les entitats i agents socials que ja hagin
treballat amb la iniciativa per tal de dur-la a la pràctica durant el primer semestre de l’any
2017.
Tercer.- Publicitar aquest nou mercat a la web de l’Ajuntament i fer-ne difusió a través dels
mitjans locals i comarcals.
Quart.- Comunicar aquest acord a l’entitat Viccomerç i al Sindicat Unió de Pagesos.
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