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>> ECONOMIA 

Les parades buides dels mercats es 
reobriran amb emprenedors 
La Diputació inicia una prova pilot a Sabadell amb el projecte Reempresa 

MIQUEL A. LUQUE 

Les parades buides del Mer
cat Central i de la Creu Alta 
s'estan reobrint amb empre
nedors. Es tracta d'una prova 
pilot de la Diputació de Bar
celona en que J'Ajuntament 
de Sabadell s'ha inclos per 
actualitzar el mercat. La inici
ativa, que es desenvolupa a 
través de Reempresa, posa en 
contacte persones que volen 
emprendre un negoci amb els 
paradistes que !'abandonen 
per jubilació. 

El diputat de Comer<; , Mer
cat i Fires, Isaac Albert, ha ex
plicat que amb aquest projeo
te •es visualitza el mercat com 

Amb aquest projecte 
es visualitza el 

mercat com un espai 
de negoci 

un espai de negoci». La inicia
tiva va néixer després de corrr 
provar que més de 1.000 de 
les 5.500 parades que hl ha 
la oemarcació de Barcelona, 
exclosa la capital catalana, es
tan buides. «Molts paradistes 
es jubilen i no tenen continUi"
tat en el negoci», ha constat el 
diputat. La solució, dones, va 
ser incloure Reempresa, una 
iniciativa que ja existia i que . 
ja treballa amb comer<;os. En 
aquest sentit, s 'ha · creat un 
marketp/ace al !loe web de Re
empresa dedicat als mercats 

Un deis passadissos del Mercat Central, amb algunes parades tancades 
LLUÍS fRANCO 

rnunicjpals perque els empre
nedors puguin trobar tacilment 
les parades que estan dispo
nibles. A la prova pilot també 
s'inclou la transició d'una per
sona que es jubila i vol tras
passar el seu negoci. 

La tinent d'alcalde de Pro
moció de la Ciutat, Marisol 
Martínez, ha assenyalat que 
aquesta iniciativa és «una 
oportunltat molt interessant• 
per als emprenedors. En 
aquest sentit, ha subratllat 
que habitualment les para
des queden lliures pero els 
negocis estaven funcionant 
bé. El motiu del traspas sovint 

és per jubilació o motius per
sonals. Es tracta, dones, de 
mantenirel negoci queja tenia 
una clientela. Aixo sí, canviant 
si s'escau el model. «No es co
menc;a de zero•, ha destacat 
Martínez, que ha afegit que 
amb aquesta prava pilot es 
pretén •renovar i actualitzar» 
els mercats. lnicialment, es 
dura a terme només al Mercat 
Central i de la Creu Alta. 

Jubilació 1 les malatties 

El Mercat Central de Sabadell 
té algunes parades tancades. 
La gerent, Cristina Sanmartí, 
ha apuntat que «és perque 

s'han jubilat o han ITlarxat fo
ra de S¡:¡badell•. Sanmartí va 
mostrar el seu desig que a 
través del Reempresa es po
guessin omplít aquestes pa
rades. Ara hi ha un paradista 
que li queden dos anys per 
jubilar-se. De fet, en alguns 
casos els venedors del Mer
cat pateixen malalties per les 
quals ja no poden treballar 
moltes hores i han de traspas
sar el negoci. Es tracta, dones, 
de •facilitar la transmissió del 
negoci posant en contacte el 
paradista amb un emprene
dor», va remarcar la gerent del 
Mercat Central de Sabadell • 

«Reempresa dona facilitats i t'acompanya» 
Remeiets són remeis 
petits. Pero també és el 
nom de la seva avla i de la 
seva besavia. Rosa Moliner 
va pensar que era la millor 
manera de batejar el seu 
negoci, un herbolari, al 
Mercal Central de Sabadell. 
Aquesta infermera 1 
herbolaria d'Esplugues de 
llobregat buscava un 
parada per emprendre. 
Al lloc web de Reempresa 
va veure que a Sabadell hi 
havia llocs mures. Al juliol 
ae l'any passat, 
acompanyada de la seva 

mare, va veure que a la 
parada 7 4 hl havia hagut el 
Centro Dietético del Mercat. 
•Vaig pensar que era un bon 
lloc perque la gent recordarla 
que hi havla coses naturals•, 
ha afirmat l'emprenedora. 
Fins al febrer no va poder obrir 
la parada. El retard en la 
concessió de permisos d'obres 
ha dlflcultat !'obertura. Amb 
tot, ha assegurat que 
•Reempresa dóna facilitats, 
t'acompanya en el procés i et 
diu si hl ha algun tlpus de 
subvenció que ara tornaran a 
activar-se espero•. Rosa Moliner, a la seva parada del mercat 

uurs FRANCO 

El Valles 
augmenta 
6.394 llocs 
de treball 

REDACCIÓ 

El primer trimestre del 
2018 ha tancat amb un 
balarn~ favorable en l'evo
lució deis principals com
ponents del teixit produc
tiu: 6.394 !loes de treball 
i 126 empreses més res
pecte el qua.rt trimestre 
de 2017; situant-se així 
en u·n total de 379.961 i 
27 .058, respectivament. 
Aquestes dades s'extre
uen del Flaix socioecono
mic de l'Observatori del 
Valles Occidental primer 
trimestre de 2018 i de I' ln
foatur de maig de 2018. 

Es consolida la tenden
cia de recuperació deis 
principals indicadors del 
mercat de treball Iniciada 
el 2014. Des de llavors, 
s'han recuperat ja el g4%-, 
deis !loes de trebalf per
duts durant l'etapa 2008-
2013. El sector de la 
construcció (5,2%, 1.198) 
lidera la creaoió de tlocs 
de treball durant el primer 
trimestre del 20:i.8, amb 
1.198 oc1,.1pats més (en 
termes relatius, un 5,2% 
més). En canvi, el comen; 
experimenta una lleugera 
davallada. (515 ocupats 
menys, un -0,7%) • 

Jesús Nuño 
de la Rosa, 
nou president 
d'El Corte 
Inglés 

ACN 

El consell d'adminis
tració d'EI Corte Inglés 
ha acordat aquest dijous 
la destitució de !'actu
al president, Dimas Gí
meno, i nomenar Jesús 
Nuño de la Rosa, segons 
la companyia. El relleu es 
produeix després que la 
majoria de membres del 
consell d 'administració 
demanessin una reunió 
extraordinaria per abor
dar el relleu i arran d'un 
conflicte accionarial i fa
miliar en el si del corrsell 
entre el ja expresident 
i les tilles de !'anterior, 
Isidoro Álvarez, desapare
gut el 2014 • 


