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Introducció
El present estudi aporta la descripció, la diagnosi i prospectives per al futur dels mercats
setmanals de la zona del Ter-Brugent, a les comarques de la Selva i la Garrotxa, executat entre
maig de 2017 i febrer de 2018. El treball s’ha desenvolupat des del grup de recerca
Arquitectura i Territori (AiT) de la Universitat de Girona (UdG), sota l’encàrrec de l’Associació
per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-oriental de Catalunya (ADRINOC), i
amb la col·laboració dels ajuntaments de Sant Feliu de Pallerols, les Planes d’Hostoles, Amer, la
Cellera de Ter, Anglès i Bonmatí, i l’institut escola superior Castell d’Estela d’Amer i l’institut
Rafael Campalans d’Anglès.
Són pocs els estudis recents sobre el mercats no sedentaris a Catalunya. El Llibre blanc del
comerç no sedentari a Catalunya, publicat per la Generalitat de Catalunya el 2005, va ser el
nostre punt de partida.1
D’aquest estudi assumim la definició de mercat no sedentari com aquell que, amb
independència de la seva grandària, es realitza un dia fix a la setmana, totes les setmanes de
l’any, en un mateix lloc (Llibre blanc, p. 15).
La nostra perspectiva, a diferència de l’estudi mencionat, que és de caire sobretot econòmic,
es basa en la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental, una gran complexitat de factors
que, juntament amb el tema específic de la mobilitat que afecta i caracteritza els mercats
ambulants, requereix capacitat de recerca per treballar amb la incertesa i per proves i errors.
Fa més deu anys que el món professional i acadèmic parla de la necessitat d’una visió
integrada entre les zones rurals i la ciutat amb de la idea d’incorporar novament les zones
agroproductives a la ciutat i a la seva perifèria, per fomentar la cadena agroalimentària curta.
Aquestes zones estan patint importants transformacions, entre elles la pèrdua contínua de
població, que certifica com la forma de vida contemporània està esborrant algunes de les
característiques tradicionals que feien del camp una manera de vida (Molinero i Alario, 1994),
identificada anteriorment pels ciutadans com un món obscur, i actualment com el món del que
és autèntic, dels valors, la identitat, la tradició i, en definitiva, com un lloc per a l’oci i
l’aprenentatge des de la natura.

1

Aquest estudi no va prendre en consideració els mercats que tenien menys de deu concessions de parades el 2003, per la qual
cosa els mercats de Bonmatí i les Planes d’Hostoles no es van incloure en les entrevistes i en la visita in situ.
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Mercats, espais urbans i societat
Durant els últims deu anys la recerca referent als mercats públics alimentaris ha rebut una
creixent consideració per part d’estudiosos, professionals i acadèmics,2 com a resultat d’una
renovada sensibilitat per la qualitat dels aliments en termes de sostenibilitat ecològica.
Aquesta preocupació sembla ser deguda a la creixent consciència respecte a la qualitat en la
producció, al consum d’aliments i al tipus de sociabilitat connectat a l’alimentació i la
gastronomia, i es presenta també com una resposta a un demanda de territorialitat que es
podria concretar amb la connexió entre els sistemes d’alimentació i el territori. L’alimentació
té un paper de connexió multifuncional en la societat on els sistemes alimentaris de cadena
curta són el suport de les comunitats sostenibles. Les polítiques sobre alimentació no només
influeixen en l’economia, sinó també en l’estil de vida, la salut i els hàbits de vida de les
persones (Cavicchi i Ciampi, 2016).
La literatura sobre el paper dels mercats públics en la construcció d’espais urbans i del
territori, i com a mediador de la sociabilitat, remarca una multiplicitat d’aspectes: el mercat
d’aliments com a origen de la ciutat; el mercat d’aliments com el lloc de connexió entre les
zones rurals i les urbanes; els mercats públics com a serveis públics de la ciutat moderna que
controlen com proveir la ciutat; el mercat com a espai de socialització; el mercat d’aliments
com a generador d’un complex sistema de venda al detall d’aliments locals i transmissor de la
cultura gastronòmica, i el mercat d’aliments com a lloc per consumir i participar directament
en l’economia cultural i vivencial (Cavicchi i Ciampi, 2016).
Els mercats municipals són un patrimoni històric i social que s’ha associat sovint amb
productors locals, tot i que a la pràctica coexisteixen revenedors, intermediaris i productors
amb necessitats diferents. La relació entre els revenedors i els productors locals és un
indicador de fins a quin punt el mercat està arrelat al territori o és més aviat un sistema de
venda equiparable al comerç local o a les grans cadenes de comercialització.
Les transformacions experimentades en el sector agrícola, juntament amb la industrialització
dels principals centres urbans i la proliferació dels nous modes de transport, van portar noves
formes de producció, distribució i venda alimentària a partir dels anys 80 a Catalunya. Fins
aleshores, l’estructura comercial tradicional del territori català s’havia caracteritzat per la
presència d’un gran nombre de centres de mercat (Alberch i Fugueras, 1983; Casassas i Simó,
2000) que tenien la funció de facilitar el desenvolupament dels nuclis petits i mitjans.3 Els
canvis moderns, al contrari, van portar a la concentració de l’activitat comercial en centres de
majors dimensions, que es convertiren en pols d’atracció supracomarcals. Fins i tot la idea de
la comarca com a espai organitzat al voltant d’un mercat es va afeblir degut a l’actuació
d’aquestes noves formes de comerç: les agències i sucursals de les quals es troben en tots els
indrets de Catalunya (Casassas i Simó, 2000). A la província de Girona, durant el 2017, es van
registrar 50 mercats no sedentaris i 9 sedentaris, que representen un important vincle
patrimonial amb el territori.

2

És d’especial interès la publicació d’Urban History, volum 43, part 3, d’agost de 2016. Edicions Cambridge University Press.
El 1932 Pau Vila va proposar organitzar les comarques naturals de Catalunya respecte a la capacitat d’atracció dels mercats. En el
cas de la zona del Ter-Brugent el mercat que es considera és solament el d’Amer.
3
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Cal destacar que d’aquests 50 mercats no sedentaris, 23 tenen menys de 5 parades i els hem
considerat en risc d’extinció (Imatge 1). A la zona del Ter-Brugent, un 30 % dels mercats estan
en risc de desaparèixer, segons aquest criteri.

Imatge 1. Mercats no sedentaris de la província de Girona (2017).

Avui dia el mercat es presenta com un mediador entre diferents dimensions, que apunten a la
transició del model energètic i de consum. La distribució del menjar es presenta com un tema
central dins d’un sistema holístic entre el productor, el distribuïdor i el venedor al detall dels
productes de proximitat, en què el mercat esdevé un mediador comercial, cultural i social dins
de la cadena de transacció.

MERCATS PÚBLICS
ALIMENTARIS DE LA
PROVÍNCIA DE
GIRONA

Gràfic 1. Potencialitats dels mercats agroalimentaris.
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Durant més de 50 anys les polítiques han anat encaminades a trencar el sistema de proximitat
pel que fa al menjar, afavorint la distribució global i l’aprovisionament des de grans centres de
distribució majorista. Actualment aquesta tendència sembla que s’està invertint. El canvi dels
hàbits de consum, com a conseqüència d’una nova oferta i demanda, promou un retorn i una
posada en valor dels costums, la identitat i tot allò que té a veure amb la proximitat respecte al
territori. Per altra banda, s’ha de considerar aspectes que s’haurien de replantejar tals com:
•
•
•



Adaptar els mercats als nous hàbits de consum i de compra.
Canviar els horaris d’obertura (la majoria de mercats fan horaris intensius al matí).
Incorporar la tecnologia mòbil.
Oferir serveis de distribució a domicili.
Pensar el mercat com a vehicle important de difusió del valor del producte local i dels
beneficis de menjar sa.

Col·laboració amb ADRINOC. Ajuntaments, mercats, instituts i Universitat de
Girona
L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-oriental de Catalunya
(ADRINOC) centra les seves activitats en el sector del desenvolupament rural i està interessada
en un estudi sobre la promoció i comercialització dels productes agroalimentaris a través dels
mercats. Per part del Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció de la
Universitat de Girona, i sota la direcció de la professora Nadia Fava i l’investigador Romà
Garrido Puig, s’ha procedit a firmar el conveni entre les dues entitats, promovent una
estratègia col·laborativa entre la universitat i ADRINOC.
El projecte “Els mercats setmanals del Ter-Brugent” s’emmarca dins del projecte de cooperació
Gustum,4 en què participen tots els Grups d’Acció Local (GAL) i que té per objectiu fomentar el
desenvolupament rural a través de la promoció dels productes agroalimentaris de qualitat que
es produeixen al territori, en sinergia amb la restauració, el turisme i el comerç.
Són múltiples els actors participants en l’estudi: ajuntaments, centres educatius i sector privat.

4

http://adrinoc.cat/ca/que-es-adrinoc/gestio-sostenible-rural/gustum-productes-de-la-terra/
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Gràfic 2. Actors participants en el conveni ADRINOC-UdG.

Finalitat del treball i objectius
La finalitat del treball és el desenvolupament rural sostenible, peça clau per poder invertir la
tendència del despoblament i abandonament de les zones agrícoles, i la creació d’estratègies per
dinamitzar i diversificar les activitats econòmiques que responen a les necessitats i exigències
actuals, atenent els efectes del canvi climàtic i del model social i econòmic globalitzat.
Els mercats han estat històricament la connexió econòmica i sociocultural entre la ciutat i “el
camp”. Tanmateix, el seu paper com a motor dins la trama urbana pel que fa a l’abastiment de
productes agroalimentaris bàsics ha perdut força a causa dels canvis en els sistemes de
producció i distribució. Avui dia els mercats no sedentaris són sobretot un canal propi de
distribució, a vegades fins i tot marginal, que escassament realitza la tasca complementària a la
resta del comerç local de distribució.
La valorització i visualització dels mercats setmanals alimentaris com a llocs de comercialització
del productes agraris locals es configura com a una eina per aconseguir el desenvolupament
rural sostenible. Això comporta una aposta clara per potenciar i enfortir l’emprenedoria rural i
al mateix temps posar en valor l’alimentació i la importància de la proximitat com un element
clau per enfortir el desenvolupament a les zones rurals i, en general, de tot el comerç local.
La recerca es posa com a objectiu la descripció i diagnosi del sistema de mercats del TerBrugent, considerant que en aquesta zona els mercats poden esdevenir un autèntic node de
desenvolupament rural a dues escales –la urbana i la territorial– i poden guanyar nous
consumidors, ja sigui de procedència interna (població local) o bé com a conseqüència d’un
turisme potencial, de procedència externa. L’objectiu és conèixer quina relació hi ha entre els
mercats municipals del Ter-Brugent i el territori. Es plantegen les qüestions següents:
1. Quines són les problemàtiques que afecten els mercats municipals i com es poden
resoldre?
2. Com es poden visualitzar i promocionar els mercats municipals per millorar l’economia
local i, en general, la comunitat que se’n beneficia?
3. Quin és l’impacte del mercat en l’estructura urbana i territorial?
4. Quin és l’impacte del mercat en el conjunt de la comercialització alimentària?
5. Quin és l’impacte del mercat en la construcció de la idea de comunitat rural?
6. Quin és l’impacte del mercat en l’economia local?

Hipòtesi de partida
La hipòtesi de partida es fonamenta en la idea que només la col·laboració i la cooperació entre
els diferents actors i agents pot arribar a tenir una retroalimentació circular no només
econòmica, sinó també social i cultural, amb una particular repercussió positiva en la promoció
de la cadena alimentària curta.
La direccionalitat lineal, que la cadena agroalimentària treballa de forma tradicional (Gràfic 3),
es desdibuixa d’aquesta manera per crear un esquema d’anada i tornada (Gràfic 4), amb una
interacció entre els consumidors i els productors-comercialitzadors, basada en l’autoregulació
entre els actors. Es tracta d’acords voluntaris entre diferents operadors de la cadena
alimentària amb l’objectiu de millorar-ne el funcionament, i de millorar també la imatge dels
7

operadors i del producte davant els, impulsant mesures que puguin beneficiar totes la parts
(promoció de productes, etc.).
La dimensió reduïda de la cadena alimentària facilita la traçabilitat del producte i acosta els
diferents actors entre si sota la base de la qualitat i la confiança.

Gràfic 3. Actors participants en la cadena agroalimentària tradicional.

Gràfic 4. Model actualitzat dels actors participants en la cadena agroalimentària fruit de la col·laboració i la cooperació.
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Metodologia
La metodologia emprada s’ha diversificat segons els diferents objectius i agents per tal que els
resultats siguin fruit de l’aportació i contribució dels diferents agents involucrats en el
projecte. Aquests han estat la universitat (U), ADRINOC (A), l’administració municipal (AM), els
instituts (I), els paradistes (P) i els productors (PR).
Les tasques realitzades han estat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Trobades periòdiques amb ADRINOC per definir l’estratègia de treball (U, A).
Trobades periòdiques amb l’administració municipal (U, A, AM).
Identificació dels actors que poden contribuir activament en possibles accions per a la
visualització i promoció dels mercats (U).
Recollida in situ de dades als mercats i als arxius dels ajuntaments (U, I, P).
Recollida de la memòria històrica oral dels mercats i la seva elaboració (I).
Entrevistes a productors i revenedors dels mercats i del comerç local per executar la
diagnosi quantitativa i qualitativa de l’estat actual dels mercats setmanals i de les
seves potencialitats, així com del comerç local relacionat amb els mercats. Dades
elaborades conjuntament entre els investigadors de la Universitat de Girona i el
professorat i alumnat dels instituts d’Amer i Anglès (U, I).
Anàlisi del context a partir de fonts secundàries (llibres i articles científic i de premsa) i
primàries (arxius municipals) i fonts de l’IDESCAT (U, I).
Taller entre els agents implicats per elaborar una anàlisi DAFO (debilitats, amenaces,
fortaleses i oportunitats) de la situació dels mercats del Ter-Brugent (U, A, AM, P, PR).
Difusió del coneixement adquirit i propostes d’accions (U, A, AM, I).

Mètode d’anàlisi
La funció distributiva del mercat s’ha analitzat amb mètodes quantitatius i la funció social amb
mètodes qualitatius, amb entrevistes semiestructurades.
Per aconseguir els objectius descrits anteriorment s’ha plantejat unes qüestions bàsiques:




Quina és la relació entre el mercat i la ciutat? S’ha considerat la distribució alimentària a
través de la xarxa comercial, tenint en compte també les polítiques municipals en matèria
urbanística i d’abastiment.
Quina és la relació entre el mercat i el territori? S’ha considerat el rol que té el mercat
respecte a l’origen productiu de la zona del Ter-Brugent, a través dels seus productors,
basat en aspectes que afecten la mobilitat i els sistemes relacionals.

Tècnica
La mostra s’ha obtingut través de visites in situ dels mercats per verificar el nombre de
parades, la qualitat i els preus dels productes, la quantitat i tipus de consumidors, la seva
relació amb el comerç local i el sistema de mobilitat relacionat amb el mercat.
A més, durant les visites es van realitzar qüestionaris semiestructurats a tots els paradistes dels
mercats municipals. Són un total de 48 entrevistes presencials, amb exclusió dels paradistes de
roba perquè estan fora del circuit agroalimentari.
9

Mercats del Ter-Brugent. Descripció
Característiques del territori del Ter-Brugent
El Ter-Brugent és una unitat territorial des del punt de vista social i paisatgístic. A més, és la
porta d’entrada a la principal xarxa d’itineraris d’oci i esport entre les Guilleries i la zona
volcànica de la Garrotxa. La situació estratègica del Ter-Brugent, que connecta Girona amb les
Guilleries i la Garrotxa, és un potencial que els veïns i les veïnes dels municipis valoren.
El territori del Ter-Brugent, amb 7 mercats no sedentaris,5 comprèn el nord de la comarca de la
Selva i el sud de la Garrotxa (Imatge 2). El territori forma part d’un dels corredors històrics de
connexió entre Olot i Girona, dos ciutats que en aquests últims anys han experimentat un gran
creixement pel que fa al turisme rural i esportiu. El territori disposa d’un notable patrimoni
natural, paisatgístic, arquitectònic i arqueològic, amb unes distàncies molt curtes respecte als
centres urbans de més envergadura i dinamisme econòmic.
Justament pel territori del Ter-Brugent hi passa la ruta històrica del Carrilet, seguint l’antic
traçat del tren de via estreta. Aquest traçat, convertit ara en via verda, passa per tot els pobles
on hi ha mercats setmanals. La via recorre el tram entre Girona i Olot, d’uns 57 quilòmetres. Si
ampliem la visió, veiem com el conjunt forma part d’una xarxa molt més extensa d’itineraris i
rutes guiades que permeten accedir a espais d’alt valor paisatgístic.
Les dades demogràfiques mostren com els centres urbans més poblats, Amer i Anglès, van
experimentar creixements importants fins a la dècada dels setanta. El creixement urbà, des del
punt de vista residencial però també pel que fa a noves zones industrials, va anar en detriment
de les terres de conreu periurbanes. La dinàmica confirma una disminució de la superfície
agrícola, iniciada a mitjan segle XX, en concordança amb la realitat generalitzada tan a escala
catalana com europea. Tanmateix, la tendència de creixement a l’alça es frena i s’inverteix des
d’aleshores fins avui dia, amb una constant pèrdua de població, que tanmateix no és
homogènia per tot el territori del Ter-Brugent. Els casos d’Anglès i la Cellera són exemples clars
de com la proximitat amb Girona proporciona una alternativa a la vida de ciutat, una opció per
establir una relació més directa amb la natura i un estil de vida més pròxim i una opció real per
aconseguir un habitatge més assequible. La preservació dels mercats, amb el seu paper de
connexió entre els productors i els productes locals i els consumidors, contribueix a fer
possibles aquelles opcions. Però sovint el menjar de proximitat –i la seva connotació com a
aliments saludables, frescos i nutritius– és tal volta de difícil accés per a la població, que
prefereix els preus més assequibles i els horaris més idonis per a un consumidor potencial,
aspectes del quals sí s’ocupen les grans cadenes de comercialització. L’accés al menjar de
proximitat és un element clau per intentar construir un territori productiu i social de
proximitat i amb un economia circular, on el joves trobin possibilitats d’ocupació.
Els mercats en si podrien afavorir l’establiment de nous habitants i atreure alhora nous
visitants, provinents del turisme, oferint productes artesans o productes de qualitat,
alternatius a la indústria agroalimentària.
5

Parlem de set mercats, tot i que a Anglès n’hi ha dos, el dels diumenges i el dels dimecres.

10

Imatge 2. Mercats de marxants del Ter-Brugent i la seva relació amb la xarxa viària i el carrilet.

Demografia dels pobles del Ter-Brugent
L’anàlisi de la demografia del Ter-Brugent entre els anys 1930 i 2017 (Taula 1) mostra la
tendència general de pèrdua de població. Als anys seixanta i setanta, les Planes d’Hostoles i
Amer van aconseguir el nombre més alt d’habitants. Actualment Amer ha perdut gairebé la
meitat de la població. Contràriament, els pobles més propers a Girona, la Cellera de Ter,
Anglès i Bonmatí, registren la màxima demogràfica al voltant del 2010. La relació entre
mercats i habitants històricament era molt important. Actualment aquesta relació està
distorsionada per la possibilitat de desplaçament que permet el vehicle privat, i la possibilitat
també del petit comerç alimentari d’abastir-se als majoristes per mantenir preus competitius
respecte a les grans cadenes comercials.

1. Sant Feliu de Pallerols
2. Les Planes d'Hostoles
3. Amer
4. La Cellera de Ter
5. Anglès
6.Sant Julià i Bonmatí

1930*
1593
1715
3312
1544
2677

1940*
1566
1703
3184
1625
2911

1950*
1555
1768
3316
1849
3291

1960*
1446
1924
3406
1817
4026

1970*
1288
2004
4216
2029
4688

1981*
1133
1849
3286
2028
5026

1991*
1040
1803
2293
2068
5142
881

2000**
1155
1724
2220
2019
5009
921

*http://www.ine.es/intercensal/
**Idescat

Taula 1: Demografia 1930-2017. Dades de l’INE i de l’Idescat.
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2010**
1363
1727
2306
2141
5560
1291

2017**
1342
1629
2242
2006
5479
1321

Sistema de mercats i la seva evolució
Els mercats públics alimentaris no només són equipaments que compleixen la funció bàsica
d’abastiment de la població, sinó que des de les administracions s’entenen com a importants
pols d’atracció que contribueixen a la dinamització de la vida urbana. Avui dia pràcticament
tots els mercats del Ter-Brugent estan situats en zones centrals dels respectius teixits urbans.
En certs casos, com per exemple a la Cellera de Ter i Anglès, els mercats es van ubicar en altres
zones com a resultat de polítiques municipals i desavinences amb el comerç local. Tot i els
diferents reptes que han aparegut al llarg dels anys, la centralitat del mercat no s’ha posat en
dubte, i aspectes com l’accessibilitat o l’obsolescència funcional, sobretot respecte als horaris i
la contínua pèrdua de parades, no han estat motius prou rotunds per plantejar-se un canvi
d’ubicació d’aquest equipament.
La realitat territorial i l’autonomia de cada ens municipal en la gestió dels mercats fa que
actualment no existeixi una política conjunta que coordini els diferents mercats del TerBrugent, i per extensió de les comarques gironines. Els corresponents responsables polítics
estan d’acord que seria òptima la creació d’una xarxa efectiva de mercats que no només en
millorés la gestió, sinó que també fos el pas previ per aconseguir sinergies i nous recursos.
Els set mercats del Ter-Brugent són de titularitat pública. En tots els casos són els ajuntaments
els encarregats de concedir les llicències i de gestionar-los. La capacitat dels ajuntaments de
crear ordenances i plecs de condicions és essencial per poder adaptar el mercat a les noves
necessitats i aconseguir un control més exhaustiu dels productors i dels productes que s’hi
venen, independentment del model de gestió.
El nou impuls i dinàmica dels mercats fixos a tot Europa, i de manera particular a Barcelona o
en projectes recents com els d’Olot i Manlleu, entre d’altres, mostren com els mercats poden
esdevenir equipaments multifuncionals, plataformes multidimensionals on l’activitat
transaccional d’aliments és una més de les moltes que s’ofereixen. En aquests nous projectes
de mercats, les noves llicències que es concedeixen van estretament lligades a la reformulació
del mercat: no només com un equipament pensat per abastir la població local, sinó com un
espai on s’impulsa la venda de productes de proximitat i s’ofereixen serveis complementaris,
diversificant les activitats, ampliant horaris i, en definitiva, aconseguint que sigui un pol
d’atracció dins la trama urbana. El significat del mercat mateix esdevé intencionadament ampli
per encabir aules, tallers, locals comercials i locals de degustació i restauració. En definitiva, un
intent de donar valor al mercat, adaptant-se a les noves demandes de la població:
especialització i proximitat.
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Mercats del Ter-Brugent. Diagnosi
Mercat com a pol d’atracció, de proximitat i territorial
Els set mercats del Ter Brugent són de mida petita (Imatge 3), en comparació amb els mercats
de la costa, de les zones rurals pròximes a la costa i de pobles de dimensions semblants. A més,
es localitzen fora de les grans vies de comunicació. Si tenim en compte que quatre d’ells estan
considerats en risc pel nombre reduït de parades fa que sigui molt difícil invertir la tendència,
deixant de banda que la massa crítica de consumidors i paradistes potencials no deixa de
disminuir.

Imatge 3. Mercats de marxants de la província de Girona segons el nombre de parades total.

Mercats i comerç local
A Catalunya, als anys setanta, els mercats no sedentaris6 tenien un paper fonamental en
l’abastiment dels pobles rurals i eren complementaris al comerç local. La seva ubicació,
tradicionalment a la plaça de la Vil·la, els convertia en el focus de la vida comercial dels pobles.
Actualment el seu paper és molt diferent, i la relació entre el comerç local i els paradistes no
sempre resulta complementària, i està marcada per una visió sovint esbiaixada de
competència i antagonisme. Tanmateix, la situació del mercat beneficia directament el comerç
i la restauració, i específicament altres botigues agroalimentàries properes.
El comerç local té un paper rellevant i complementari pel que fa a la venda de productes
agroalimentaris. Juntament amb el mercat setmanal esdevé el veritable mediador social entre
els “productes locals” i els ciutadans. Les ciutats que conviuen amb aquest tipus de comerç de
proximitat tenen la capacitat de transformar aquest actiu en potencialitats que poden derivar
6

Abans de la revolució de la mobilitat individual i de la generalització de l’ús de la nevera.
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en la promoció de la gastronomia i la restauració, i per extensió del turisme.
L’estudi analitza quin tipus de comerç local agroalimentari conviu amb el mercat, quines
complementarietats existeixen, però també possibles duplicitats, mancances, etc., per tal
d’aprofundir en la dinàmica econòmica dels diferents municipis (Imatge 4-5-6-7-8-9).
D’aquesta manera també es podrà saber fins a quin punt el mercat és o no un pol d’atracció
comercial i quines activitats predominen al seu voltant, també pel que fa a la qualitat o
exclusivitat del producte que proveeixen.
L’anàlisi dels comerços locals de venda de productes alimentaris respecte a la ubicació del
mercat revela que el mercat és encara avui un motor per a l’economia local, sobretot si es
troba dins les zones centrals dels pobles.

Imatge 4.Parades agroalimentàries del mercat i ubicació dels locals agroalimentaris a Sant Feliu de Pallerols (2017).

El mercat de Sant Feliu de Pallerols es fa en cap de setmana i se situa al centre del poble.
Juntament amb el de les Planes d’Hostoles, s’està consolidant, i els darrers anys el nombre de
parades ha augmentat, encara que poc.
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Imatge 5. Parades agroalimentàries del mercat i ubicació dels locals agroalimentaris a les Planes d’Hostoles (2017).

El mercat de les Planes d’Hostoles se situa al centre del poble. És un dels pocs que en els últims
anys ha augmentat el nombre de parades. Disposa de prou serveis complementaris, com ara
un supermercat i un bar proper, així com un aparcament.

Imatge 6. Parades agroalimentàries del mercat i ubicació dels locals agroalimentaris d’Amer (2017).

El mercat d’Amer és un dels més extensos de la zona, però és el que ha descendit més en
nombre de parades. Se situa al centre del poble, i al seu voltant es concentren molts comerços
locals vinculats a l’alimentació.
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Imatge 7. Parades agroalimentàries del mercat i ubicació dels locals agroalimentaris a la Cellera de Ter (2017).

El mercat de la Cellera de Ter és un dels més consolidats, encara que ha disminuït el nombre
de parades. Se situa sobre la via verda del carrilet Olot-Girona, fet que pot atreure altres
consumidors, més enllà dels habitants del poble.

Imatge 8. Parades agroalimentàries del mercat i ubicació dels locals agroalimentaris d’Anglès (2017).

El d’Anglès és el mercat més extens de la zona, tot i que també ha disminuït en nombre de
parades. El fet que es faci en diumenge l’ha convertit en un espai consolidat. Els dimecres té
lloc un altre mercat més petit.
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Imatge 9. Parades agroalimentàries del mercat i ubicació dels locals agroalimentaris a Bonmatí (2017).

El mercat de Bonmatí està en risc de desaparèixer, ja que només té dues parades actives, tot i
que hi ha moltes més llicències vigents. És el mercat més petit de la zona del Ter-Brugent.

Mercats i sistema de mobilitat
Els sistema de mobilitat i els mercats no sedentaris tenen una relació històrica dins el circuit
intern de la Província, i la seva ubicació podia determinar la seva capacitat d’atracció de
paradistes i consumidors. Avui la situació és en part diferent. La capacitat d’atracció entre
consumidors i paradistes depèn també de la possibilitat d’aparcament dels cotxes o
camionetes. A més els mercats suposen una ocupació de l’ espai públic, que a vegades resulta
complicada per la mobilitat interna del poble.
La posició del mercats al centre del poble pot comportar problemes per arribar-hi en cotxe des
d’altres poblacions o per aparcar a una distància convenient. Normalment però es perd la
visibilitat del mercat des de les carreters principals, que ara acostumen a passar per eixos
externs o variants, degut al creixement urbà. L’anàlisi de la superfície ocupada en l’espai públic
i els serveis complementaris mostra que dels set mercats, pràcticament tots es situen en
espais centrals històrics a excepció de la Cellera de Ter i Anglès, situats en zones de creixement
urbà posterior. De tots els mercats tan sols el mercat d’Amer no disposa de bosses
d’aparcament pròxim. A excepció del mercat d’Anglès, als altres mercats no hi ha una
competència de grans superfícies comercials. En canvi, tots els municipis disposen de petits
supermercats franquícia de dimensions reduïdes (Taula 3).
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Mercats
municipals

Dades generals

Serveis complementaris

Gestió

Dia

Situació

Sup. útil
2
total m

Súper
proper

Gran
superfície

Pàrquing

Bar
proper

municipal

dissabte

Plaça del Firal

1.175

no

no

sí

sí

municipal

divendres

1.500

sí

no

sí

sí

3. Amer

municipal

dimecres

1.621

sí

no

no

sí

4. La Cellera de
Ter

municipal

dijous

1.000

no

no

sí

sí

5. Anglès

municipal

diumenge,
dimecres

1.975 /
200

sí

sí

sí

sí

6. Bonmatí

municipal

dijous

700

sí

no

sí

sí

Municipi

1. Sant Feliu de
Pallerols
2. Les Planes
d’Hostoles

Plaça Dr.
Tomàs Franch
Plaça de la
Vila
Carrilet
c/de la
Verneda i c/
d’Avall
Plaça de
l’Ajuntament

Taula 2. Dades generals dels mercats del Ter-Brugent (2017).

Paradistes i productes dels mercats
Les dades s’han recopilat a partir d’entrevistes als paradistes de venda agroalimentària, amb
visites directes als mercats i cercadors web per verificar el tipus de producte venut. Tot i que al
mercat hi coexisteixen els paradistes de menjar amb els de roba i productes de la llar, l’anàlisi
se centra en la part agroalimentària, que correspon a la venda tradicionalment més estable, de
productes que el consumidor necessita abastir-se’n com a mínim setmanalment. L’anàlisi
pretén obrir el debat sobre quines dinàmiques genera el mercat mateix, no només des del
punt de vista dels venedors i consumidors, sinó també des de la perspectiva urbanística, de les
diferents activitats que giren al seu voltant. Les entrevistes semiestructurades als paradistes
s’han fet a partir de tres preguntes, que són la base per a la diagnosi:
–
–
–

Quins productes ven a la parada? On els compra o els produeix?
D’on ve, vostè? On viu?
A quins altres mercats para, a part d’aquest?

Les preguntes ajuden a entendre a) quins i quants productes de proximitat hi ha; b) quants
intermediaris o productors hi ha; c) quants quilòmetres ha de fer el paradista cada dia de
mercat; d) quin és el seu circuit habitual, i e) quines són les diferències bàsiques, en termes de
circuits, de qualitat del producte i de dies laborals, entre un productor i un revenedor.
Els resultats evidencien que la majoria de parades són de fruita i verdura i que de tots els
mercats, el de les Planes és el que té un mix comercial més equilibrat (Taula 4 i Gràfic 5).
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N. de parades
Mercats municipals
Fruita i verdura
1. Sant Feliu de Pallerols

3

Carns i
embotits

Fruita seca

Planter

Altres

Roba

Total
(2003) 2017

1

1

1

2

4

(8) 12

2. Les Planes d’Hostoles

2

1

2

1

1

4

(10) 11

3. Amer

4

1

2

1

2

7

(30) 17

0

1

1

2

7

(20) 15

2

2

1

1

11

(33) 24

0

1

0

0

0

2

33

81

4. La Cellera de Ter

4

5. Anglès

7

6. Bonmatí

1
21

5

9

5

8

Taula 3. Llista de parades segons producte. 2017.

Gràfic 5. Parades dels mercats del Ter-Brugent segons producte (2017).

La qualitat del producte venut s’analitza considerant si el producte és local i si es ven
directament del productor, però també si el producte és ecològic. La taula 5 mostra com la
majoria de productes es compren al Mercagirona i es revenen als mercats.
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Parades de fruita i
verdura

Productes de
proximitat

Productes
ecològics

Mercagirona/Mercabarna
(més del 50 %)

1. Sant Feliu de Pallerols

1

0

2

3

2. Les Planes d’Hostoles

0

0

2

2

3. Amer

1

0

3

4

4. La Cellera de Ter

3

1

0

4

5. Anglès

1

1

4

6

6. Bonmatí

0

0

1

1

6

2

12

20

TOTAL

Taula 4. Llista de parades segons tipus de venda (2017).

Gràfic 6. Parades dels mercats del Ter-Brugent segons tipus de venda (2017). Elaboració pròpia

La mitjana de productes de proximitat dels mercats del Ter-Brugent es troba al voltant del
30%, i això fa pensar que existeix encara un nínxol de mercat per explotar i que es pot ampliar
l’oferta de productes de proximitat, fins i tot ecològics.
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Imatge 10. Resum de l’anàlisi. Elaboració: Marta Carrasco

Circuits de marxants i relació amb el territori
Històricament existeix una relació directa entre el territori del Ter-Brugent i la comarca de la
Selva. La carretera cap a Santa Coloma de Farners arriba fins a la costa, connectant dos
territoris molt diferents: la Garrotxa i el Maresme. L’eix viari que va des de Blanes fins a Olot és
una via molt utilitzada pels paradistes que provenen del Maresme, un dels centres productors
de fruita i verdura més importants de Catalunya.
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L’ anàlisi del circuits de marxants s’ha fet amb entrevistes als paradistes dels set mercats de la
zona. El resultats més destacable han sigut:


La majoria de paradistes dels mercats del Ter-Brugent són revenedors i fan gairebé tot
el circuit durant la setmana, ja que cada municipi té un dia de mercat diferent.



Els productors que venen als mercats procedeixen del Maresme i del Ter-Brugent i
l’extensió de la procedència dels seus productes és molt més gran i variada que en el
cas dels productors.

Imatge 11. Procedència dels paradistes: productors (2017).

Imatge 12. Procedència dels paradistes: revenedors (2017).
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Consumidor: motivacions i dades socioeconòmiques
Les dades recopilades amb entrevistes als consumidors del mercat han estat elaborades
conjuntament amb el professorat i l’alumnat dels instituts d’Amer i Anglès. L’anàlisi se centra
en el tipus de consumidor que va al mercat, quina és la seva situació familiar, quin nivell
d’estudis i ingressos té, quin mitjà de transport utilitza i quins hàbits de consum té.
Dades socioeconòmiques
Amb més de 40 enquestes realitzades, els resultats mostren que la majoria de consumidors del
mercat són dones jubilades i mestresses de casa –d’uns 70 anys de mitjana–, de classe mitjaalta. Una de les raons principals d’anar al mercat és perquè hi troben productes de proximitat.
La majoria de les persones enquestades es desplacen a peu per accedir al mercat.
Si mirem la situació socioeconòmica, observem que el 20 % dels clients del mercat tenen
ingressos familiars baixos, el 5 % té ingressos alts, el 25 % mitjans-baixos i el 50 %, mitjans-alts.
Hi ha una clara franja de consumidors que compren al mercat per la qualitat del producte. Pel
que fa a la mobilitat, el 75 % de les persones hi va caminant; el mitjà de transport més utilitzat
és el cotxe, amb el 20 % dels enquestats, mentre que la bicicleta representa tan sols un 5 %
dels desplaçaments.
La motivació principal per anar al mercat és la proximitat. Un 75 % de les persones
enquestades són residents al mateix poble, un 10 % no hi viuen però hi treballen, i finalment
l’altre 15 % es desplaça al mercat per altres motius, com ara donar una volta o trencar la
rutina.

Edat dels consumidors del mercat
18 a 30

31 a 50

51 a 65

nº Consumidores

71 a 80

91 o més

0

5

10

15

20

Gràfica 7. Franges d’edat de consumidors (2017).

Tipus de productes
La majoria de productes que es compren als mercats setmanals del Ter-Brugent són fruita i
verdura, seguits de la fruita seca, pesca salada i olives, planter i flors, herbes, i pollastre.
També s’hi compren altres productes manufacturats, com ara embotits, formatges i roba, tot i
que en menor mesura, ja que aquests últims es compren majoritàriament en botigues
especialitzades o supermercats, com és el cas dels formatges.
La compra setmanal és la de fruita i verdura, i en menor mesura la de fruita seca, pesca salada i
olives. La compra ocasional al mercat és la d’herbes, embotits i planter i flors.
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Anàlisi DAFO del sistema de mercats del Ter-Brugent
El 18 de desembre de 2017 va tenir lloc el taller participatiu “Els mercats agroalimentaris i el
comerç local al Ter-Brugent”, realitzat a la sala de plens de l’ajuntament de la Cellera de Ter.
Més enllà d’oferir un espai de trobada i d’intercanvi d’opinions entre els diferents agents
implicats, l’objectiu principal del taller era la realització, a través del treball cooperatiu, d’una
anàlisi DAFO que permetés debatre sobre el present i el futur dels mercats agroalimentaris i el
comerç local de la zona del Ter-Brugent en el context de l’actual situació econòmica, social i
cultural. El DAFO resultant del debat conclou que els mercats agroalimentaris (sobretot) i el
comerç local del Ter-Brugent han d’afrontar les següents debilitats, amenaces, fortaleses i
oportunitats:
FORTALESES

DEBILITATS

– La proximitat física entre la situació del comerç local i
els mercats setmanals contribueix de manera positiva al
dinamisme econòmic d’ambdós. Els paradistes
confirmen que les seves vendes són millors quan el
mercat es troba situat al centre de la població (Amer, les
Planes d’Hostoles, etc.).

– Els horaris poc flexibles i poc adaptats als horaris laborals
de la població jove i l’escassa diversitat dels productes oferts
fan que els mercats no puguin competir amb les grans
superfícies.

– L’escassa infraestructura necessària per vendre als
mercats és un dels punts forts, davant les elevades
despeses i manteniment dels establiments comercials.

– El mercat té la capacitat de ser l’intermediari entre el
territori i el consumidor, oferint un tracte personalitzat i
proper i difonent el coneixement dels paradistes sobre
els productes locals i la temporalitat d’aquests.

– La manca d’una “marca pròpia” que doni valor als
productes dels mercats i els diferenciï dels productes que
poden trobar-se a les grans superfícies provoca que els
consumidors no apreciïn els productes dels mercats.

– La falta d’associació per part dels paradistes i productors
locals provoca manca d’unitat i debilita el paper dels
mercats setmanals. L’immobilisme i la poca cultura de
cooperació dels mercats fan que hi hagi poques iniciatives
de promoció i difusió conjuntes.
– La limitació del nombre de parades segons el tipus de
producte dificulta l’accés als mercats a molts productors.

OPORTUNITATS

AMENACES

– L’associació entre paradistes i la possibilitat
d’organitzar una associació de mercats del Ter-Brugent
donaria més força i més unitat d’acció als paradistes
locals. La possibilitat d’elaborar un plec de condicions
conjunt per als mercats del Ter-Brugent facilitaria
l’entrada de paradistes locals als mercats de la zona.

– A diferència del comerç local, els mercats setmanals es
troben desemparats i poc protegits per les administracions
responsables. La manca d’una persona de referència a qui
dirigir-se provoca que la comunicació entre paradistes i
administracions públiques sigui gairebé nul·la.

– La incorporació de polítiques per potenciar el mercat
com a espai de socialització, així com el foment
d’estratègies de promoció, contribuiria a acostar un

– La condició “d’espai exterior” dels mercats setmanals
afavoreix l’estacionalitat en les vendes dels paradistes, i això
provoca una gran diferència entre els mesos de fred i els
mesos en què la temperatura exterior és favorable.

perfil de consumidor nou.
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– L’organització de fires anuals i itinerants per potenciar
els productes artesanals i de la zona podria ser una
oportunitat per promocionar els mercats i els
productors locals.
– El turisme i el sector de la restauració poden esdevenir
clients dels mercats setmanals.
– La promoció d’una marca local, amb els corresponents
segells de productors de proximitat, contribuiria a
diferenciar els productes dels mercats dels productes de
les grans superfícies.
– La incorporació de noves estratègies i l’actualització
dels mercats per satisfer els nous hàbits de compra dels
consumidors.

–-Actualment molts paradistes dels mercats setmanals es
proveeixen a Mercabarna o Mercagirona, i això provoca que
l’oferta dels mercats sigui la mateixa que la de les grans
superfícies, però amb un preu menys competitiu. Els pocs
productors locals que paren als mercats no senyalitzen
adequadament els seus productes, i això fa encara més
difícil la valoració del consumidor.
– La legislació vigent (normativa i sistema de concessions) és
una de les grans amenaces per als mercats setmanals. La
dificultat d’entrar als mercats per part dels paradistes locals
fa que molts d’ells desisteixin i deixin grans espais buits
sense parades en la majoria dels mercats, cosa que genera
mala imatge i imatge de deixadesa.
– L’envelliment de la població i dels paradistes.

L’anàlisi DAFO ha ajudat a ratificar i definir les línies estratègiques i possibles actuacions als
mercats no sedentaris de les zones rurals. Aquestes actuacions, però, estan pensades
especialment per als municipis participants.

Estratègies per als mercats i el comerç de proximitat
Les línies estratègiques s’han definit a partir de la diagnosi, i s’han prioritzat segons les
preferències manifestades als tallers de participació.

Gràfic 8. Conjunt d’estratègies i actuacions per als mercats en contextos rurals
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Conclusions
Els mercats com a mediadors i generadors d’activitats
Els mercats setmanals agroalimentaris a Catalunya representen un patrimoni històric
intangible d’enorme valor que es pot apreciar des de diferents perspectives i dimensions. Des
de la perspectiva de la sostenibilitat, de la transició energètica i del territori els mercats són
nodes centrals dins la cadena curta agroalimentària, amb capacitat per enfortir l’economia i el
comerç local, incidint en la quadratura del cercle, tan econòmic com ecològic. Al mateix temps
els mercats són generadors d’activitats que contribueixen a mantenir una identitat cultural i
social. Identitat que és sempre canviant, tal com ho són els hàbits, i en especial els hàbits i
pràctiques de consum. Avui el consum no respon de manera exclusiva a necessitats funcionals
sinó més aviat a la necessitat d’adquisició de recursos simbòlics per a la construcció de la
identitat.
El mercat setmanal, juntament amb el comerç local, té un paper rellevant en la venda de
productes agroalimentaris. Tots dos esdevenen veritables mediadors socials i culturals entre
els “productes locals” i els ciutadans, i poden transformar aquest actiu en altres potencialitats
lligades a la gastronomia, la restauració, l’emprenedoria i una producció agroalimentària a la
recerca de fórmules més creatives i respectuoses amb el territori. Els mercats setmanals
alimentaris, entesos com a mediadors, posen en relació diferents sectors econòmics i socials i
àmbits, i poden contribuir al desenvolupament sostenible dels territoris rurals.

Gràfic 9. Els mercats com a mediadors.

26

Els mercats del l’àrea del Ter-Brugent tenen un gran potencial per activar el mercats públics,
però el diagnòstic mostra una situació actualment de força debilitat i, per altra banda semblant
a altres zones rurals europees. La pèrdua continuada de població, l’obertura de les grans
superfícies comercials, els canvis socials, i en concret el rol de la dona dins del mercat laboral,
contribueixen a una pèrdua constant de parades als mercats i tancaments de comerços locals.
A més es constata la tendència a la transformació d’aquests llocs en pobles dormitori on
tendeix a desaparèixer l’activitat social i associativa però també la cura pel territori i el
paisatge agrari.
El mercats són equipaments públics que poden tenir un rol decisiu per potenciar no només el
comerç local i la vida social, sinó també per promoure noves activitats econòmiques
relacionades amb la producció agrària, la ramaderia o el processament del producte
agroalimentari local, que facilitaria processos socials de tipus inclusius i d’arrelament al
territori des de diferents perfils econòmics, socials i educatius.
Recuperant el pensament de Jan Gehl al seu llibre ‘La humanizacion del Espacio Urbano ‘ en
l’àmbit de les activitats socials “u més u són tres, almenys” ens porta a considerar com als
espais públics l’increment de les activitats, socials o comercials, no responen a una lògica
matemàtica de la suma sinó que funciona com un procés recíproc de reforç mutu. Invertir la
tendència actual dels mercats, segons aquesta perspectiva, comporta començar un procés
botton-up actuant a partir de petits projectes_accions amb canvis que puguin engegar
processos de diferent caire i envergadura per la població i les zones rurals. Procés que ens
sembla que hauria de ser recolzat per polítiques up-down de suport institucional i econòmic
per promoure les noves activitats econòmiques o projectes educatius o socials.
Per tal d’incrementar els agents implicats en la cadena agroalimentària de proximitat i que el
mercat esdevingui un dels generadors potencials d’activitat, cal augmentar sobretot el nombre
de consumidors, però també establir noves relacions entre els diferents actors de la cadena
curta, reincidint en la part productiva i de distribució, i buscant noves fórmules de participació
que promoguin una confiança més gran entre el consumidor i el productor i distribuïdor.
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