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COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL MERCAT CENTRAL DE SABADELL

1. ASSEMBLEA GENERAL
Formen part de l’Assemblea General del Mercat Central de Sabadell tots els paradistes que l’integren.
2. JUNTA DIRECTIVA
Actualment formen part de la Junta Directiva del mercat les següents persones:
President: Ricardo Igual Blázquez. Gerent de l’empresa Pesca salada Sònia Zaragoza, parada 215-217, són la segona generació de
l’empresa Pesca salada Zaragoza, que té els seus orígens al Mercat Creu Alta de Sabadell. L’any 2003 la filla es va independitzar per
constituir la seva pròpia empresa i obrir una parada nova al Mercat Central. L’any 2010 va entrar a formar part de la Junta directiva però ho
havia estat alguns anys amb anterioritat. És president de la Junta Directiva des de l’any 2015. Ha estat renovat en aquest càrrec en
l’Assemblea corresponent de l’any 2019.
Vice-president: Joaquin Sánchez Ruiz Gerent de l’empresa Peixateria Anita, parada 355. Segona generació de la mateixa empresa. Al
Mercat Central des del 1984. Forma part de la Junta Directiva des de l’any 2011 i és vice-president des de l’any 2016 en substitució de
l’anterior vice-president i aprovat en assemblea el mateix any i renovat en el càrrec en l’Assemblea general del 2019.
Tresorer: Joan Brossa Masip Gerent de l’empresa Queviures Joan Brossa, parada 307-311. Tercera generació de l’empresa, al mercat des
de la seva inauguració al 1930. Forma part de la Junta directiva des de l’any 2014 i ha estat reelegit per al càrrec e les assemblees generals
corresponents.

Secretari: Àlex Castany Sanmarti. Gerent de les empreses Sanmarti 1850, parades 136-137, 261-263 i 289-291 i Cal Prat, parada 251, 291294. Sisena generació de paradistes, al mercat Central des del 1930, però eren gallinaires a la Plaça Vella des del 1850. Forma part de la
Junta directiva des de l’any 2019 i és secretari des de l’any 2020 en substitució de la Cesca Sanmarti.

Vocals i suplents:
- Àlex Camps Mañosa. Gerent de l’empresa Pesca salada Manyosa, parada 204-205, quarta generació de l’empresa que va obrir al Mercat
Central al 1930. Forma part de la Junta Directiva des de l’any 2019.
- Miquel Puigmartí Dodas. Gerent de l’empresa Antònia i Miquel Polleria, parada 160-161. És la segona generació de paradistes, al Mercat
Central des de fa prop de 50 anys. Forma part de la Junta Directiva des d’abans de l’any 2010 i ha estat renovat en les successives
assemblees.
- Jordi Sanjuan Bargués. Gerent de l’empresa Els 4 gats del mercat, parada 186-193. És la 4a generació de paradistes del Mercat Central.
La seva família està al mercat des del 1930. Forma part de la Junta Directiva des de l’any 2019.
- Joan Segalà Clapés. Gerent de les empreses Roser ecològic, parada 140-142, Roser fruites i verdures, parada 194-198 i Roser làctics,
parada 249-250. Tercera generació de paradistes. La seva família va començar al mercat al 1960.
3. GERÈNCIA
Cristina Sanmarti Virgili: de família paradista des del 1850, és llicenciada en Veterinària i té màsters i postgraus diversos en comerç. És
l’única persona que té una assignació econòmica al mercat dins l’equip de gestió. Gerència i administració: any 2021: 42.827,40 + IVA €/any
És la gerent del Mercat Central des de l’any 2011.

