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ALS MARXANTS, ENS VOLEU O ENS ARRUÏNEU?
Davant la greu afectació per la crisi sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, el
tancament dels mercats de marxants i l’impacta econòmic provocat, fa que els ingressos dels
marxants des de dijous 12 de març de 2020, siguin nuls quedant sense liquiditat i sense
capacitat per fer front tant a les despeses mínimes per abastir la nostra llar, com per fer front
als derivats dels nostres negocis, per tant, com a representants del col·lectiu dels marxants de
Catalunya, EXIGIM
La incorporació immediata de TOTS ELS MARXANTS a la nostra activitat als Mercats
d’arreu de Catalunya.
Des del sector hem fet propostes i ens hem posat a disposició de la administració des del
primer dia, sense cap resultat, només hem rebut menyspreu i rebuig a qualsevol proposta feta
per part nostra.
Tot i que la nostra activitat esta regulada pels Ajuntaments, aquests no tenen mai en
consideració al sector i els tècnics es pensen que des d’un despatx i amb la seguretat del seu
sou a final de mes, poden jugar amb el menjar de mes de 7000 famílies autònomes i mes de
17000 treballadors, fent interpretacions dels BOE al seu capritx, tal i com ha fet la Diputació
de Barcelona amb la publicació de la seva Guia per Suport al Reinici dels Mercats de Venda No
Sedentària, donant un gir de 360º a l’interpretació que havia fet una setmana abans, amb un
BOE de diferent data però amb el mateix text.
El Gobierno de España, amb la dictadura que ens han implantat nomes busca la ruïna dels mes
febles, ajudes insuficients pel sector del comerç en general, i particularment amb el nostre
sector, que ja està prou degradat i a precari degut a la NEFASTA GESTIO per part de la
majoria d’Ajuntaments i a la falta de concreció per part del Govern per posar ordre a la nostra
activitat, Cal un Registre de Marxants, o Carnet Professional.
Acceptem que es delimiti si fos necessari la mobilitat, que es prenguin les mesures necessàries
per tal de garantir la seguretat del client com del propi marxant. que ens mantinguin en tot
moment les distàncies de seguretat social, prenent de referència a qualsevol establiment tancat,
sigui Mercadona, Esclat, Carrefour, entre d’altres, ja que aquests si que fan el que volen amb
total impunitat, per part de les Administracions, que tan diuen vetllen per nosaltres.
A mes i tenint en compte que els marxants som una activitat que professionalitzada seria molt
útil pel petit comerç i restauració del entorn, som molt dinamitzadors i al mateix temps molt
perjudicats, em estat els últims anys una activitat marginada i poc considerada creiem que
tenim fórmules per garantir la seguretat tant dels marxants com de la ciutadania que vingui a
gaudir de la compra als mercats de Marxants.
Les informacions com el reportatge de la Televisió de Catalunya totalment errada, perquè aquí
no parlem d’ètnies, races ni cultures, sinó que estem parlant de Famílies, Autònoms i
Treballadors de tota mena, es molt dolorós que professionals de la informació a casa nostra,
siguin populistes o senzillament hipòcrites.
Que la actitud dels responsables de prendre les decisions, no siguin conscients del mal que ara
estan fent amb les seves propostes, inadmissibles, com els percentatges o que els ajuntaments
tinguin que triar qui treballa.... hipocresia pura i personal inadequat, els Ministros i el Govern
català, que tant sembla que vol protegir als petits....FALACIES
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Amb les mesures proposades, estem segurs que tothom estarà mes protegit que amb moltes de
les mesures teòriques preses per Grans Centres, Mercats Municipals i terrasses de baretos a
on ningú controla res.
Qui ens pot discutir aquestes mesures?
Els Marxants prendran totes les Mesures higièniques com posar-se Guants Gel Hidroalcohòlic i
Mascaretes.
Els clients hauran d’accedir al mercat amb guants i mascaretes i els que no hi disposin se’ls
facilitarà.
Els Marxants tots aniran amb Mascaretes i Guants, i disposaran de Gel per que els clients puguin
higienitzar els guants que ja portaran posats i se’ls facilitarà guants d’un sol us. .
Els marxants en tot moment respecten les distàncies de seguretat, ja que hi son dintre de les seves
parades que han de ser-hi aïllades de les colindants mitjançant un plàstic que cobreixi tota l’alçada
de la parada per tot el voltant, convertint-los en un habitacle tancat.
Totes les parades hauran d’atendre als seus clients darrere d’un taulell per respectar les
distàncies de seguretat.
Utilització de desinfectants tant per l’espai de venda, com pels articles a la venda i els canvis.
Es mantindran en tot moment les distàncies de seguretat, partint de referència, com qualsevol
establiment tancat.
Que es doti si fos necessari d’una partida econòmica a Protecció Civil perquè siguin ells qui
controlin les entrades dels Mercats i que es faci complir estrictament, la Normativa de Seguretat
Ciutadana en tot moment.
Que els mercats esdevinguin recintes tancats amb tanques o altres fórmules per tal que la gent
que assisteixi al mercat de Marxants pugui estar controlada.
A més, tenint amb compte que els Mercats de Marxants som una activitat molt perjudicada,
com la resta de comerç, donada la nostra fórmula comercial, hem estat amb els últims anys una
activitat marginada i poc considerada, per tant, DEMANEM

l’aprovació d’un Pla de xoc per pal·liar els efectes d’aquesta crisi:





Anul·lació i devolució de les taxes cobrades dels mercats i condonació d’aquestes
fins a la total normalització de la activitat de Comerç, als Mercats de Marxants, o
com a mínim fins a finals de l’any 2020, com també qualsevol altre taxa.
Cancel·lació de tots els impostos que afecten la nostra activitat durant el període
d’Alarma.
Aprovació d’un Pla específic de reactivació dels mercats de marxants que inclogui
una baixada de taxes generalitzada, accions de potenciació i dinamització dels
mercats de marxants, activació d’un Pla d’ajuts econòmics i consensuar amb les
associacions representants del sector les mesures que siguin necessàries.
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això,

tramitant-lo amb caràcter d’urgència, donat que el nostre col·lectiu ja està molt malmès i no
pot suportar una aturada d’aquestes característiques.
La nostra activitat es tindria que reprendre immediatament, per evitar més el desastre econòmic
que això comporta.
Des dels representants majoritaris dels Marxants ens posem a disposició per establir un calendari
per poder reprendre la nostra activitat.

Josep Mª Vergés, President de l’Associació de Marxants de les Comarques Gironines
Joaquim Ponce, President de la Federació de Marxants de Barcelona-Llevant
Martí Ramoneda, President de l’Associació de Marxants del Maresme
Josep Antoni Puigvert, President d’Asomercat
Josep Gómez, President de l’Associació de Marxants de la Província de Tarragona
Confederació Catalana d’Associacions de Marxants (COCAM)
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