
«La reforma del Mercat de l'Abaceria: una oportunitat per a
l'economia social i solidària al barri»

Opinió del Grup de Consum Agroecològic Pinyol Vermell

 
El  Grup de Consum Agroecològic, el Pinyol Vermell, de l’Ateneu independentista i
popular de la Vila de Gràcia, La Torna, va rebre de les companyes de l’Ateneu Rosa de
Foc la convocatòria per debatre amb la  “Plataforma Gracia cap a on vas?” sobre el
model de mercat que volem en referència a la reforma del Mercat de l’Abaceria.
 
La  proposta  de  reforma  del  Mercat  de  l'Abaceria  que  hi  ha  damunt  la  taula,
elaborada pel  govern de CiU, contempla,  a part de l’espai  per als paradistes,  la
construcció d’un supermercat, una planta de pàrquing  i un espai superior per a
oficines. El pressupost estimat es troba a l’entorn de 24 milions d’euros i es vol iniciar al
gener  del  2017.  El  nou  Govern  municipal  entén  que  no  ha  existit  un  ampli  procés
participatiu i que els espais de supermercat i oficines no compten amb suficient suport al
barri. En aquest context i sota el marc del procés del Pla Municipal i la plataforma de
participació Decidim.Barcelona es vol realitzar un “procés participatiu exprés” per
eixamplar el debat social als veïns i veïnes sobre com ha de ser el nou mercat.
 
Des del Grup de Consum Agroecològic del Pinyol Vermell volem apuntar els següents
aspectes:
 
1) Considerem que un procés participatiu  real  no ha d’estar  subjecte als temps
administratius sinó que és l’administració qui hauria d’adaptar-se als ritmes de debat que
requereix consultar al veïnat i als moviments socials del barri. Com a Grup de Consum
autogestionat  i  autònom,  no  hem estat  consultats,  ni  hem rebut  els  detalls  del
projecte de Mercat directament per l’Ajuntament. Si  el  que es vol és detectar si  el
projecte de model de Mercat rep o no el suport de les cooperatives de consum del barri, el
posicionament  del  Pinyol  Vermell, amb  la  informació  disponible  i  compartida  a  la
Plataforma,  és  que  refusem  frontalment  el  projecte  de  Mercat  plantejat  amb  un
supermercat, places de pàrquing i oficines. Entenem que altres espais i moviments del
barri, més enllà de la Plataforma Gracia cap on vas?, també han de ser interpel·lades
directament. El Govern municipal no hauria d’haver plantejat via Institut Municipal de
Mercats (IMMB) el mateix projecte del Govern de CiU sinó un de nou.  

2) Considerem que el Mercat de l’Abaceria, com a mercat de titularitat pública, hauria de
ser  gestionat  sota principis  cooperatius i  comunitaris  en el  marc de l’economia
social i solidaria. En aquest sentit entenem que el mercat municipal és un bé comú dels



veïns/es del barri i per tant aquests hauríem de poder participar de la seva definició, però
també de la seva gestió. No s’hauria de tractar d’un procés de participació on es plantegi
una validació de com ha de ser el mercat sinó que hauríem de poder ser les veïnes les
que  consensuéssim  les  pròpies  normes  al  voltant  del  projecte  i  on  l’administració
s’ubiqués al  costat,  com a màxim,  acompanyant  el  procés.  Creiem que el  Mercat  ha
d’ésser un eix en l’objectiu de satisfer el dret a l’alimentació i la sobirania alimentaria al
barri. No només volem que l’Ajuntament aposti per un mercat de producte ecològic, volem
que aposti  per una gestió col·lectiva i  un sistema de producció, de distribució i
consum alimentari de proximitat i sostenible que garanteixi les condicions laborals
de les persones que hi participen i garanteixi el dret a l'alimentació de persones en
situació de pobresa o exclusió social.  

3) Considerem que el  Mercat  de l’Abaceria  és un servei  públic  municipal  i  com a tal
l’Ajuntament  de  Barcelona,  com a  mínim,  ha  de  garantir,  entre  altres,  les  condicions
higièniques i la conservació de l’edifici i de les instal·lacions. Així doncs, la rehabilitació del
Mercat no hauria d’haver implicat un nou model. L’abandonament per part dels diferents
governs està suposant  un deteriorament del mercat i que els paradistes acabin acceptant
les indemnitzacions. De les 170 parades disponibles només funcionen actualment 70 i el
nou projecte només contempla 40 parades.

Creiem que aquest fet atempta contra el deure històric de l’administració de garantir
la satisfacció de les necessitats de compra de producte d’alimentació fresc i un dels
elements clau del sistema de distribució alimentaria dels barris i ciutats. 

4) Considerem què tot projecte relacionat amb el Mercat de l’Abaceria no hauria d’estar
vinculat  a  la  Marca  Barcelona.  El  model  de  remodelació  de  mercats  impulsat  per
l’Ajuntament mitjançant l’IMMB als anys 90 s’ha basat en la introducció de la iniciativa
public-privada  per  a  desenvolupar  operacions  mitjançant  grans  operadors  com  les
cadenes de supermercats i amb finançament de bancs especulatius. Creiem que aquest
model no ha funcionat sempre ni a tot arreu.  El Mercat de l’Abaceria és dels darrers
mercats  que  queda  lliure  d’aquest  model  neoliberal  de  mercat  i  gentrificador.
Creiem que aquest model ha de finalitzar i ha de transformar-se en un model públic,
de  gestió  coooperativa  i  sota  principis  comunitaris,  sense  ànim de lucre  i  amb
finançament  ètic  i  solidari. Recentment  l'Ajuntament,  mitjançant  el  Comissionat
d’Economia Cooperativa, Social  i  Solidària, ha publicat "L’economia social  i  solidària a
Barcelona", on s'identifiquen les experiències en aquest àmbit, entre les quals hi ha els
grups de consum i els horts comunitaris vinculats a la sobirania alimentària i on conclou
que s'han de potenciar aquestes pràctiques. La reforma del Mercat és una oportunitat.

5) Considerem que a nivell pràctic tot l’exposat en els punts anteriors es sintetitza en què
és necessari un canvi global de model per la gestió dels serveis públics en general i
dels  mercats  en  particular.  En el  cas  del  Mercat  de  l’Abaceria  es  tradueix  en  la
rehabilitació de l’equipament públic, la no construcció de l’aparcament ni del supermercat i
en apostar per la gestió comunitària del Mercat. 

Per  contra  hi  ha  diferents  iniciatives  que  es  podrien  estudiar  i  treballar
conjuntament amb el veïnat, entitats i moviments socials per ampliar els usos del Mercat
de l’Abaceria des d’una perspectiva de gestió comunitària, com per exemple:

1) En comptes de fer oficines a la planta superior, es podrien obrir  diferents
espais per a projectes d'economia social i solidaria relacionats amb la posada
en marxa d’obradors o forns de productes ecològics i de proximitat. 



2) Apostar  per  un  centre  de  formació  i  sensibilització  de  producció
agroecològica per a escoles i residències públiques del barri. 

3) Habilitar un espai de menjador comunitari. 

4) Reaprofitar menjar excedent i sobrant.

5) En comptes d’un supermercat es podria promocionar  i  recuperar el  mercat de
pagès amb presència directa de productors.

6) Promocionar la coordinació entre els horts urbans del districte i el mercat.   

7) Desenvolupament  de  parcs  agroecològics i  suport  a  l'obtenció  de  recursos
compartits per a diferents projectes agroecològics.

8) Foment  dels  horts  urbans  al  barri,  cedint  l'ús  i  gestió  d'espais  públics  a
col·lectius interessats i persones. Regularització dels ja ocupats pels veïns/es. 

9) Cessió d'espais públics per al seu ús per part dels grups i cooperatives de
consumidors/es.

10)Protecció del petit comerç dedicat a l'alimentació i de l’obertura de les 170 parades.

11)Habilitar un espai de suport a la cura d’infants  que faciliti  la conciliació dels
temps de vida i treball dels i les paradistes, així com dels comerços adjacents.

12)L'Ajuntament podria assumir (comprar/expropiar) la titularitat de les parades buides
i cedir-les per a l'ús de projectes agroecològics i de proximitat per garantir preus
més populars.  

En resum, considerem què és necessària una reflexió global  sobre el  model de
consum alimentari al barri  i  sobre la reforma del Mercat Municipal.  El model del
Marca Barcelona s'ens segueix imposant a la  Vila  de Gràcia.  Volem resoldre de
forma col·lectiva les nostres necessitats i condicions materials per una vida digna.  
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