Mercat Ambulant

Un tracte molt
discriminatori
L’ofici de venedor ambulant és dur i desagraït: molt de treball i pocs
ingressos. Com el caragol, porten sa casa (en aquest cas la seua
tenda) al muscle. Han d’eixir als mercats faça fred o calor, amb sol o
amb pluja, ja que en cas contrari no ingressen ni una aguileta.
Mentre això passa, s’ha de pagar l’autònom, els mòduls, el gual on
tanquen la furgoneta carregada i a punt per eixir de matinada i on
tanquen a mitjan vesprada, paga els metres lineals que s’ocupen a
l’Ajuntament... i encara li han de demanar a la parella o als fills o filles que l’acompanyen durant tot el dia o perquè l’ajuden a muntar o
desmuntar, a posar la mercaderia i retirar-la, a vigilar el puesto mentre va a esmorçar un o altre o que atenga la clientela si s’acumula
davant la parada.
Doncs bé, la genial idea de l’Ajuntament d’avançar el mercat al dia
31 d’octubre de 2014, significà un desastre econòmic per als venedors del mercat de Sant Gregori. Els que van tindre ocasió de visitar
-lo eixe dia, el vam veure buit, sense clients, amb ambulants somnolents i disgustats perquè mentre a ells els prohibien celebrar mercat l’1 de novembre, les grans superfícies (Consum, Mercadona, Aldi, Faily, Cash, Dia...) van obrir tots sense respectar la festa. Però
no sols ells, sinó també algunes tendes de la ciutat.

Davant aquesta realitat ens preguntem ¿quina és la vara de
mesurar que té l’Ajuntament de Torrent sobre les obertures
de les tendes i els mercats? Si el que es vol és que es respecte
una festa, ¿per què no obliga a tots? ¿És que els “grans” tenen butla o privilegi per saltar-se el calendari festiu? Mentre
uns estan obligats a tancar ¿els altres que obren no els hi fan
una competència deslleial?
Està clar que els mercadets i la venda ambulant que s’hi realitza no
és d’interés per a l’Ajuntament. Tan sols sembla que els interessa
treure els quinzets, el cànon que han de pagar per ocupar uns pocs
metres lineals que tan sols podran ocupar sempre i quan estiguen
al corrent de qualsevol pagament a l’Administració (IBI, gual, multes, autònom...)

Guanyem Torrent donarà la veu al col·lectiu de venedors i venedores ambulants, escoltarà les seues demandes i integrarà els seus representants a l’Ajuntament.

