
 

 

LES FINALITATS, LES LÍNIES D’ACTUACIÓ, LES ACTIVITATS I ELS BENEFICIARIS DEL 
TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL 

 

 

L’associació Unió de comerciants Mercat Central, va ser constituïda l’any 1997 amb la finalitat de protegir 
el comerç del mercat i preparar-se per al futur. 

 

Amb els anys, les finalitats privades de l’associació (detallades en els seus estatuts) han passat a ser 
compartides amb una finalitat pública, la gestió del Mercat Central, que a més de ser un edifici comercial, 
és també un equipament municipal de referència a la ciutat. És, per a aquesta gestió, que l’associació té 
un conveni amb l’Ajuntament de Sabadell. 

 

Amb aquest objectiu, les línies d’actuació estratègiques de l’entitat i, les activitats que d’elles 
se’n deriven, són les següents: 

1. El manteniment i la millora de l’edifici del Mercat Central, com a element del patrimoni 
arquitectònic, històric i cultural de la ciutat. 
- Manteniment de les instal·lacions 
- Gestió energètica, de residus, d’espais,... 
- Adaptació de les instal·lacions al serveis que, a cada moment, han d’oferir 

 
2. La promoció del mercat com a conjunt d’empreses que generen economia i llocs de treball a 

Sabadell.  
- Organització de l’activitat comercial de cada dia 
- Realització de projectes per conèixer les necessitats de la població i posteriorment adaptar els 

serveis i productes que ofereix el mercat a elles. 
- Realitzar accions de promoció i fidelització comercials dirigides a reforçar l’activitat econòmica 

del mercat i el seu entorn 
 

3. La promoció del mercat com a referent de salut, de cultura i de relacions ciutadanes.  
- Organització d’accions de participació i lleure dirigides als ciutadans de totes les edats; 
- La promoció de la formació saludable entre la població, i molt especialment, entre els nens  
- L’establiment de relacions i col·laboracions amb altres entitats de la ciutat a fi de promoure el 

teixit associatiu de Sabadell i organitzar o/i participar en accions de responsabilitat social a 
l’abast.  

 
 

Els beneficiaris d’aquestes activitats ho són tots els usuaris del Mercat Central de Sabadell: 
comerciants, compradors, visitants i, en conjunt, la població de Sabadell i el seu entorn. 


