Mercat Municipal

No
saben
què fer
amb ell
Es podia haver restaurat el xicotet mercat situat al centre de la
vila, mercat que va substituir en el seu dia els puestos que hi havia col·locats sota els porxets adossats a la Torre on es venia tota mena de productes. Es podia, amb poca inversió, haver realitzat una obra que dignificara els puestos que deixaven molt a desitjar pel que fa a l’estètica, neteja i confortabilitat i que es trobava en perill degut a la competència de les grans superfícies que
prenien posicions en llocs estratègics de la ciutat i que han
teixit un sòlid “cordó” que ha
desplaçat el xicotet comerç i
ha provocat la seua desaparició.

Però el PP va pensar convertir el projecte
del PSOE amb una obra gran, majestuosa,
faraònica...
I la veritat és que no els ha eixit un mercat, els ha eixit un MOMA de
poble, un IVAM de barri amb molt de vidre i acer inoxidable, molta
escala metàl·lica, ascensors, muntacàrregues, fent per a vianants
el carrer Cervantes i unes ridícules places d’aparcament per a qui
haja de fer compres en aquest indret (25 en total).
Ara mateix disposa de 2 soterranis i 3 plantes amb una superfície
construïble de solar de 1.000 metres quadrats on es podran fer
compres i al mateix temps veure el que resta de la murada medieval
que protegia la Torre.

L’obra ha costat 24 milions d’euros (4.000 milions de les antigues pessetes) quan el pressupost inicial era de 13 milions.

En el segon soterrani, el “miniaparcament”.
En el primer soterrani, una gran superfície (Mercadona, Carrefour i Consum
ja han desistit; ells fan plantejaments més racionals i saben on situar-se).
En la planta baixa els 21 puestos de verdures, carn, peix, etc. ¿Quant de
temps resistiran els xicotets venedors i venedores la competència feroç del
supermercat, si és que al remat troben una firma comercial disposada a
ocupar els mil metres quadrats en un punt de la ciutat habitada per gent
envellida amb un poder adquisitiu limitat i que tampoc no en són tants?
En la primera planta, un restaurant bolcat a la plaça, que juntament amb el
bar del mercat, li farà la competència als bars existents pels voltants de la
Torre, alguna tenda de roba (?) i una sala cívica multiús amb ampla terrassa.
Què cosa entendran els nostres edils per “sala cívica”?
En la segona planta, un gran saló per a presentacions falleres, regina de
l’Encontre i d’altres de semblant factura dels que s’entenen per una part de
la ciutadania com de “més alta tradició local”.

Els puestos del mercat gratis? No.
Els botiguers que aspiren a tenir una plaça en el nou
Mercat Municipal de Torrent, han de pagar un cànon de
6.000, 9.000 o 12.000 euros, segons el cas.
La cafeteria 4.500 euros. El “desitjat” supermercat, la gran
superfície del subsòl 66.000 euros.
Aquesta és la gent
que ens governa:
malbaratadors,
il·lusionistes que
treuen elefants
blancs de la txistera,
poblerins “fulers”
que llancen per la
finestra 24 milions
d’euros sense trellat,
improvisadament,
sense utilitat real,
en plena crisi
econòmica, ... amb
grans i urgents necessitats de la
població en general.

Guanyem Torrent defensa i defensarà un model de comerç que resulte vertebrador d’un tipus de societat on es
garantisca la supervivència del xicotet comerç i si cal,
entrebanque l’entrada de les gran cadenes i superfícies
comercials.
El xicotet comerç del poble, els venedors ambulants dels
mercats, constitueixen un autèntic antídot a la concentració comercial, tan nefasta per al desenvolupament de la
nostra economia.
No es pot consentir que l’Ajuntament cobre 1.000 euros
l’any als venedors ambulants que venen als nostres mercats per una parada de 8 metros, mentre es gasten milions en obres faraòniques.
Guanyem Torrent està per la potenciació sense
pal·liatius del xicotet comerç del nostre poble i advoca
perquè en l’esdevenidor es potencie amb campanyes de
promoció i suport.

