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3 OFERTA COMERCIAL QUALITATIVA 

3.1 METODOLOGIA: L’OPINIÓ DELS COMERCIANTS 

En la fase de diagnòstic comercial del POEC de Sant Boi s’ha tingut en compte de manera especial la 

participació ciutadana. Bàsicament per dues raons: a) donar a conèixer el procés d’elaboració i 

redacció del POEC a tots els agents que en major o menor mesura hauran d’implicar-se en la 

implementació de les actuacions i, b) per recollir totes les opinions necessàries per enriquir l’estudi 

i dotar-lo d’una major coneixença de la realitat del municipi. 

És per això que en aquest apartat de l’estudi presentem de forma resumida el contingut de les 

opinions que han expressat els comerciants de Sant Boi. Per fer aquest treball de recerca, l’equip 

tècnic al capdavant del projecte ha estimat indispensable fer un seguit de reunions amb els 

representants del comerç a nivell territorial. Concretament, la metodologia emprada per a recollir 

les opinions dels comerciants és la següent: dinàmiques de grup semi-estructurades a partir d’un 

guió previ amb les associacions de comerciants santboianes. És així, doncs, que al llarg del mes de 

març de 2008 s’han fet un total de 7 dinàmiques de grup. Les dinàmiques de grup s’han fet amb la 

participació dels comerciants associats i no associats, de la zona qüestió, i han estat dinamitzades 

per D’Aleph. En les reunions s’han convingut necessari no comptar amb la presència dels 

dinamitzadors de l’Ajuntament per analitzar la relació entre associacions i Ajuntament. 

Les 7 dinàmiques de grup són les que presentem en el següent quadre resum. Després, analitzem en 

detall el contingut de cada una de les reunions. Recordem que les opinions recollides són les 

expressades per les persones que han participat dels grups de discussió dels qui lògicament no se’n 

desvetlla la seva identitat. 

Taula 59. Dinàmiques de grup amb els comerciants. 

ASSOCIACIÓ DATA I HORA NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Associació de comerciants de Marianao 
“Punt de Comerç” 10/03/08 15:00-16:45h. 6 participants 

Associació de comerciants de Casablanca 13/03/08 15:00-16:45h. 6 participants 

Federació del comerç de Sant Boi “Nou 
Comerç” 14/03/08 11:00-12:15h. 2 participants 

Associació de comerciants del casc antic 18/03/08 14:30-16:45h. 10 participants 

Associació de comerciants “El Carrer” 26/03/08 15:00-17:00h. 5 participants 

Associació de comercials eix comercial de 
Marianao 26/03/08/ 20:30-22:00h. 3 participants 

Associacions de comerciants dels Mercats 
Municipals de Sant Boi: La Muntanyeta, 
Sant Jordi, Torre de la Vila i dels Mercats 
no sedentaris. 

31/03/08 15:00-17:00h. 5 participants  
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3.1.1 Associació de comerciants de Marianao “Punt de Comerç”. 

A l’inici del grup de discussió ja apareix sobre la taula una de les principals problemàtiques de la 

zona de Marianao; la falta d’aparcament per accedir a la zona comercial. Concretament, fan 

referència a les grans diferències que hi ha entre la zona comercial de Marianao i la d’El Carrer, la 

qual, segons expressen els comerciant, sí que disposa d’una bona oferta de places d’aparcament. 

En aquest sentit, una de les reivindicacions històriques de l’associació és la millora de les condicions 

d’aparcament de la zona pel que fa a l’oferta de places de rotació pel sistema de la zona blava. 

Segons la seva opinió, els problemes d’aparcament són l’origen de la pèrdua d’alguns dels seus 

clients potencials, sobretot d’aquells que venen o, millor dit, venien de Santa Coloma, de Colònia, 

etc. En tot cas, la millora en l’oferta de places d’aparcament en règim de zona blava és una de les 

reivindicacions històriques de l’associació. Quant a la seva localització, els comerciants consideren 

necessari que les places estiguin distribuïdes de forma equitativa al llarg del barri, sobretot als 

carrers Eusebi Güell, Plaça de la Generalitat, la Ronda de Sant Ramon i la zona de l’ambulatori. 

Avui dia, estan en procés de negociació amb l’Ajuntament. Amb l’Associació de veïns han tingut 

alguna discrepància en relació a la zona blava. Tot i així, sí que han tingut a favor el col·lectiu de 

discapacitats del barri i altres associacions i col·lectius del barri. 

La implantació de zones d’aparcament de zona blava és vista com una oportunitat per als 

comerciants perquè repartiran tiquets descompte per als clients.  

Un altre aspecte que millorarà amb la zona blava és el de les zones de càrrega i descàrrega. Ara, el 

seu ús no és el correcte i no funciona com a zones de càrrega i descàrrega. Per tant, el problema 

que es detecta no és d’oferta sinó de l’ús que se’n fa i de la seva gestió. Els comerciants comenten 

que hi ha algunes de les zones de càrrega i descàrrega són privades perquè durant l’última 

legislatura es donava aquesta oportunitat. 

Quant a la senyalització comercial, ens comenten que tenen tòtems (7 o 8 tòtems en tota la zona) a 

més de la identificació del comerç al mobiliari urbà i de les plaques identificatives als comerços 

associats. Tot i així, expressen que els agradaria aprofundir més en aquest àmbit d’actuació. En 

aquest sentit, demanen una implicació major per part de l’Ajuntament per potenciar la 

senyalització de la zona de Marianao i del comerç de Sant Boi en general. 

L’oferta comercial a Marianao, segons opinió expressada pels comerciants, ha tendit en els últims 

anys cap a l’especialització de productes i gammes. Paral·lelament els comerciants manifesten 

certa preocupació per l’augment d’establiments comercials i de restauració regentats per 

nouvinguts que, segons la seva opinió, no presenten un aspecte estètic adequat ni compleixen en 

alguns casos amb els requisits tècnics mínims exigibles. És així, que la regulació i una major 

inspecció esdevé una prioritat per garantir l’adequació a la legislació vigent. Concretament, algunes 

de les queixes expressades fan referència a l’ocupació de la via pública per fer promocions de 

productes quan és una pràctica no permesa. 
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La imatge dels comerços és una problemàtica que els preocupa de manera especial i sobretot en 

relació als comerços regentats per nouvinguts; els comerços tipus “basar” o “tot a 100” i els bars. 

Tot i així, també diuen que hi ha comerços “xinesos” de qualitat. Per tant, tampoc és un fet 

generalitzable a tots els comerços. Per aquests motius consideren imprescindible fer actuacions per 

impulsar un comerç de major qualitat i programes que promoguin millores quant a la imatge. 

D’altra banda, també exposen que en alguns casos no hi ha respecte per la normativa dels horaris 

comercials de Catalunya. Tot i així, els horaris es compleixen de manera generalitzada. 

Avui dia, encara no hi ha un contacte fluid entre els comerciants autòctons i els nouvinguts. Tot i 

això, ja hi ha un associat d’origen xinès que regenta un restaurant. En aquest sentit, expressen que 

els nouvinguts són “molt tancats”. 

D’altra banda, els comerciants reflecteixen que al llarg dels anys la tendència a Marianao i a Sant 

Boi en general és la de tancar locals comercials. Com a principals causes, argüeixen que la seguretat 

és un tema important perquè hi ha molts casos de robatoris en horaris comercials, “un robatori al 

mes mínim”. Tot i així, el desplegament dels mossos d’esquadra al municipi ha implicat una major 

quantitat de patrulles amb la qual cosa la sensació de seguretat ha millorat. 

Un altres dels motius que causa un descens de l’activitat comercial és l’elevat preu dels lloguers de 

baixos comercials. Aquesta situació fa molt complicada la posada en marxa de negocis i que la 

inversió inicial hagi de ser elevada. En aquest sentit, consideren que els preus (en relació a les 

vendes) són o tant o més cars que al Carrer Francesc Macià. Com a contrapunt, diuen que la zona 

més assequible és la de la Cooperativa motiu pel qual molts santboians nouvinguts decideixen 

implantar la seva activitat comercial. 

Quan es planteja el tema dels horaris, a més del que hem dit en relació als comerços regentats per 

nouvinguts, creuen que els hàbits dels consumidors han variat molt al llarg dels anys. És per aquest 

motiu que és molt més difícil dissenyar estratègies comercials per franges horàries concretes. Amb 

tot, sí que coincideixen en major o menor mesura en què a última hora, de matí i vespres, i els 

dissabtes al matí son els moments de màxima afluència de clients. 

En relació al consum, els comerciants de Marianao no tenen cap dubte; els comerciants “vivim del 

poble, expressen. Així, la capacitat d’atracció és molt baixa. Igualment també és cert que encara hi 

ha algun client d’altres municipis propers (Sant Coloma de Cervelló, Sant Climent de Llobregat, 

Viladecans, Cornellà, Torrelles de Llobregat, etc.) que ja sigui perquè treballen a Sant Boi o perquè 

tenen major oferta fan les compres a Sant Boi.  

El principal clients del comerços és gent del municipi i, normalment gent gran. D’altra banda, els 

joves fan les compres majoritàriament fora de Sant Boi. Normalment els santboians fan les compres 

a les superfícies comercials i l’única compra que fan a Sant Boi és la de proximitat, és a dir, la 

compra de confiança i més específica. Creuen que s’explica per l’amplitud d’horaris, molt superior 

a la del comerç urbà, i pels serveis associats. 
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A partir de la detecció dels factors d’èxit dels centres comercials es pregunta sobre la conveniència 

o no d’ampliar els horaris dels comerços, per exemple amb l’obertura continuada de matí a vespres. 

En aquest punt concret, tal i com hem reflectit més amunt, hi ha diferències generacionals en la 

resposta. Així, mentre els joves creuen que sí és una mesura que cal estudiar i que podria donar 

resultats positius, la resta del grup de major edat creuen que és una mesura que no dóna massa 

bons resultats. En aquesta línia, des de la Federació del Comerç ja es va fer un intent d’ampliar 

horaris, concretament els dijous al migdia. Amb tot, sí que es considera imprescindible, en el 

benentès d’impulsar la mesura, fer actuacions de comunicació en paral·lel per donar a conèixer els 

nous horaris. Si no l’èxit de la mesura és més difícil de garantir. 

Part dels comerciants de Marianao obren les portes dels seus establiments els dissabtes tarda però 

no hi ha suficient moviment de gent, requisit indispensable per fer vendes. El fet que hi hagi 

comerços que no obrin per la tarda, amb la conseqüent reducció de la continuïtat comercial, està 

segurament en l’origen de la falta de moviment de gent per la zona. Concretament, posen 

l’exemple de la Ronda de Sant Ramon on l’oferta els dissabtes tarda es gairebé inexistent. 

El Mercat de la Muntanyeta no creuen que tingui la capacitat d’atracció que tenia antigament, és a 

dir, abans de fer les reformes. En aquesta direcció comenten que ara és un mercat fred i poc 

atractiu estèticament; en definitiva que no és un mercat agradable i encantador com era abans. La 

valoració del mercat i del seu impacte en l’entorn més pròxim no és bona i plantegen de manera 

oberta que el mercat requereix d’un canvi i d’una major oferta. 

En relació a l’oferta complementària, els comerciants coincideixen en què a Sant Boi hi manca una 

oferta més àmplia en lleure. Aquest fet, provoca que molts santboians hagin de buscar fora del 

municipi aquest tipus d’oferta. Concretament, expressen que a Sant Boi hi falta un cinema, una 

bolera, una pista de patinatges, etc. També es menciona la necessita de disposar d’un auditori al 

municipi que complementi i ampliï l’oferta que actualment dóna l’hotel NH.  

L’oferta de restauració creuen que és alta encara que en relació a aquest aspecte hi ha 

plantejaments diferenciats per qüestions de generació. Així, els participants joves pensen que 

l’oferta que hi ha no satisfà les necessitats de la gent de la seva edat i que, com a conseqüència 

molts d’ells van fora de Sant Boi.  

Més enllà de les diferències sobre aspectes concrets, tots els participants coincideixen en què Sant 

Boi està esdevenint una ciutat “avorrida” i els preocupa que Sant Boi acabi com una ciutat 

dormitori. En aquest sentit, cal potenciar l’oferta en oci i lleure dirigida sobretot  a joves. 

Retornant a l’oferta comercial pròpiament dita, no destaquen cap sector comercial com a sector 

predominant a Marianao, encara que sí que han detectat un augment notable pel que fa al nombre 

de perruqueries.  
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L’entorn urbà també és un dels punts que més preocupa als comerciants Marianao. Així, 

reivindiquen més llum per al barri i que hi hagi més neteja dels principals carrers. Les voreres del 

carrer consideren que en alguns casos estan en males condicions. 

L’última de les temàtiques analitzades és la de l’associacionisme. Malgrat els esforços realitzats 

detecten les dificultats per ampliar el nombre d’associats. Avui dia, l’Associació de Comerciant de 

Marianao “El punt de comerç” compte amb un total d’entre 90 i 100 associats, fluctua sempre entre 

aquests valors, els quals aporten mensualment una quota de 18€.  

Una de les principals preocupacions de l’Associació és el naixement d’una segona associació a la 

zona de Marianao que té uns 20 associats. L’origen de l’associació està en les desavinences al si del 

Punt de comerç. Aquest tema és vist pels representants de l’associació com una debilitat que pot 

complicar molt el treball futur en la dinamització comercial de la zona. 

Les relacions entre associació i Ajuntament són valorades com a molt bones. Amb tot, sí que 

reivindiquen una major celeritat en la resposta que l’Ajuntament dóna a les seves propostes o 

requeriments. Les relacions són bones i que el treball conjunt amb la dinamitzadora funciona bé. 

Tot i així, diuen que ara per ara no hi ha reunions periòdiques amb l’Ajuntament, tipus consell de 

comerç. Consideren que un marc de relacions més estable entre ambdues parts seria molt positiu. 

L’Associació impulsa campanyes de dinamització en els àmbits dels sorteigs de vals; promoció de 

bosses reciclables; fira del comerç (el 20 d’abril fan el “Comerç al carrer”); targeta d’associats amb 

descomptes per a gasolineres, 30% de descompte a la taxa de residus urbans, entre altres; targeta 

de fidelització per a clients, fan formació a través de la Federació de Comerç (marxandatge, gestió 

comercial, intel·ligència emocional, etc.). 

Per impulsar les actuacions i fer tasca de gestió i administració de l’associació a més de comptar 

amb el suport de la dinamitzadors contractada per l’Ajuntament han contractat directament una 

persona a mitja jornada. 

Les principals debilitats de l’associació segons expressen els representants són les següents: a) 

millorar el catàleg de serveis per als associats (plantegen que aquesta actuació funcionaria millor si 

s’impulsés des de la Federació de Comerç; i b) millorar la comunicació en dues direccions, primer 

des de l’Associació cap enfora, és a dir, cap als ciutadans i, en segon lloc, la comunicació entre el 

col·lectiu dels comerciants. En relació a aquest segon aspecte, és important posar de manifest que 

al llarg del grup de discussió hi va haver algun associat que desconeixia alguna de les actuacions, fet 

que posa de manifest una manca de comunicació. És interessant observar com les dues propostes de 

millora tenen per objectiu aprofundir en la relació associació-associat. 

La relació amb les altres associacions que configuren el teixit associatiu de Sant Boi és valorada de 

manera molt positiva. Com a exemple posen la celebració del la “Nit del comerç” que es fa des de 

la Federació.  
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3.1.2 Associació de comerciants de Casablanca. 

La reunió amb els comerciants de Casablanca, en què hi participen 6 representants, inicia al voltant 

de la situació general del barri i del Pla de Millora Integral, pla que avui dia està en fase d’execució. 

Així, des d’un bon inici, tots els assistents coincideixen en la posició particular que ocupa el barri de 

Casablanca en el conjunt del municipi de Sant Boi. Tenen molt present que és un barri amb moltes 

dificultats i expressen que la seva situació és avui dia molt complicada. El barri de Casablanca té 

unes característiques i unes necessitats específiques que el fan diferent a la resta de barris.  

En aquest sentit, doncs, la prioritat en matèria de comerç al barri consisteix en assentar les bases 

mínimes per evitar el declivi del comerç a la zona i procurar revertir la situació. En el marc del PMI 

hi ha previst fer nous edificis sobretot al voltant de l’eix que es vol consolidar al llarg del Carrer 

Badajoz i estan preocupats per saber si en aquests edificis nous hi haurà baixos comercials.  

El PMI és un projecte que ha generat expectatives positives entre els veïns del barri perquè és vist 

com una oportunitat clara per sortir de la situació en què es troben des de fa anys. En paraules d’un 

comerciant, Casablanca sense el PMI hauria acabat sent un barri marginal. 

Alguns dels representants veuen com una oportunitat el projecte de crear un nou eix a Casablanca, 

fet que els porta a plantejar la possibilitat de traslladar el seu comerç a aquest eix. Tot i així, 

també deixen clar que no serà fàcil vista la dificultat per traspassar locals comercials. Per aquest 

motiu, veurien amb bons ulls algun tipus d’ajut o d’incentiu per part de l’Ajuntament per garantir o 

facilitar que els comerciants que ja estan al barri puguin accedir als locals comercials de nova 

construcció. 

Pel que fa als factors que causen la situació complicada del comerç a Casablanca, els comerciants 

enumeren els següents: 

- Que no hi ha activitat comercial i per tant no es garanteix en cap cas els mínims de 

continuïtat comercial necessaris per parlar de concentració comercial. En aquest sentit la 

dispersió de l’oferta comercial és molt alta i no fomenta un entorn idoni per millorar la 

situació dels comerços. 

- L’Alcampo i els eixos comercials de Sant Boi generen una competitivitat molt gran per al 

comerç del barri. 

- L’estructura morfològica del barri que ha dificultat la consolidació d’eixos comercials. 

Al llarg dels últims anys hi ha hagut molt comerços que han baixat definitivament la pestanya 

situació que s’ha vist agreujada per la dificultat per captar nova oferta comercial al barri, és a dir, 

persones que estiguin disposades a iniciar una activitat comercial a Casablanca. 

Aquesta situació de conjunt que es viu com a molt negativa és el que porta a pensar als comerciants 

que el barris està comercialment mort. També cal dir, com ja hem apunta més amunt, que el PMI 

esdevé una oportunitat. 
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La majoria d’establiments en planta baixa que desenvolupen una activitat econòmica es dediquen al 

sector de la restauració (bars majoritàriament).  

Un altre dels temes que té importància per als comerciants de Casablanca és el relatiu a la 

immigració i els comerços que regenten els nouvinguts. Així, en els darrers anys hi ha hagut alguns 

bars que, principalment, per la falta de relleu generacional han passat a mans de santboians 

nouvinguts. La immigració és un tema important entre els veïns de Casablanca. Alguns del 

participants manifesten les seves queixes per l’incompliment de normativa en matèria d’horaris 

comercials o dels requisits tècnics per portar a terme activitats comercials. En concret, es diu que 

obren diumenges i festius i que no mantenen els seus locals en condicions higièniques.  

Quan es pregunta per la relació que hi ha entre l’associació de comerciants i els nous comerciants 

de Casablanca diuen que no hi ha interrelació. Tot i així, tal i com ha anunciat el dinamitzador de 

l’associació, hi ha dos comerciants d’origen pakistanès que s’associaran. Aquest punt pot ser una 

oportunitat per aprofundir en les relacions entre les diferents comunitats del barri. 

Retornant a l’augment de locals tancats al barri es detecta que ara costa molt traspassar els locals 

perquè no hi ha possibilitat de trobar gent interessada en començar una activitat comercial al barri. 

En aquesta mateixa direcció diuen que els joves no tenen intenció de continuar amb les activitats 

comercials al barri ni d’endegar-ne de noves. 

Pel que fa a qüestions de mobilitat, l’aparcament al barri no és un problema que preocupi ni als 

veïns ni als comerciants del barri. Tanmateix, sí que hi ha problemes de mobilitat interna a peu. Hi 

ha algunes barreres físiques que dificulten l’accessibilitat a determinats punts de Casablanca. Per 

exemple, a la plaça d’Osona hi ha unes escales que no faciliten a les persones amb mobilitat 

reduïda desplaçar-se i accedir a determinats comerços. El PMI, però ja té previst donar resposta a 

aquestes qüestions amb l’objectiu de reduir al màxim les barreres arquitectòniques del barri, com 

són les escales o els túnels que a més són espais que generen inseguretat. 

Reprenent el tema de la seguretat no es valora com un problema important per al barri. Tot i que sí 

que adverteixen de l’existència d’algun cas de robatori, l’augment del nombre de policies en 

patrulla, gràcies al desplegament dels Mossos d’Esquadra, fa que la sensació de seguretat al barri 

hagi augmentat. 

La despesa que fan efectiva els veïns de Casablanca en el comerç del barri és molt baixa. La 

majoria d’ells fan les compres a d’altres punts de Sant Boi, sobretot a la Ronda de Sant Ramon hi ha 

un Consum, un Àrea de Guissona, una polleria que satisfà en bona mesura les necessitats 

d’alimentació quotidiana del barri. Els comerciants comenten que la intenció de l’Associació es fer 

una campanya de captació de nous socis per arribar a aquesta zona. 

El mercat de Torre de la Vila, segons expressen els comerciants, no capta clients del barri de 

Casablanca. La majoria d’ells diuen que van a fer les compres al Mercat de Sant Jordi. Aquesta 
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situació vindria explicada per la diferència de preus, així, a Sant Jordi els preus són més baixos que 

a Torre de la Vila. 

A diferència d’altres barris de Sant Boi, on el preu de l’habitatge és igualment més baix que el de la 

mitjana, Casablanca no ha aconseguit captar l’atenció de la població jove del municipi. Aquest fet 

s’explica, segons comenten els comerciants, per la percepció de Casablanca que hi ha en l’imaginari 

col·lectiu dels santboians. Molts dels joves de Sant Boi prefereix comprar o llogar l’habitatge a la 

zona de Ciutat Cooperativa que és vist com un barri més modern. 

Aquesta suma de fets és el que explica que la població de Casablanca sigui una població envellida i 

que tingui un comportament clàssic a l’hora de consumir. “És com si no hagués passat el temps en 

els últims 25 anys” diu un comerciant. 

L’Associació de comerciants de Casablanca té un any de vida i fins el dia de la reunió té 9 associats. 

Amb tot, segons explica el dinamitzador comercial, en els pròxims dies hi ha 10 comerciants més 

que passaran a formar part de l’associació. Si tenim en compte que a Casablanca hi ha uns 60-70 

establiments comercials o de serveis la proporció no és baixa.  

Des de l’àmbit associatiu no s’han impulsat moltes actuacions però sí que expressen que de moment 

hi ha bona voluntat per fer coses i per millorar la situació del comerç al barri. Tanmateix, posen de 

manifest les dificultats que tenen per fer actuacions de dinamització comercial degut a l’elevada 

dispersió comercial. La quota que paguen actualment és de 15€ mensuals. 

3.1.3 Federació del Comerç de Sant Boi “Nou Comerç”. 

La reunió amb els representants de la Federació del Comerç gira bàsicament al voltant del seu 

funcionament i de seu paper en relació a la resta d’associacions de Sant Boi. En aquest sentit, des 

de l’inici, es planteja la necessitat de pensar en una nova forma de treballar, què necessàriament 

passa per reforçar el paper de la Federació com a principal representant de tot el comerç i per 

incrementar les funcions en aquest sentit. Aquest nou paper, segons comenten, permetria tenir més 

força a l’hora d’impulsar actuacions amb un vocació de municipi. 

Un dels principals problemes amb els quals es troben en l’actualitat és la desconeixement entre els 

comerciants i els veïns del municipi de la seva existència i del seu treball. És així, que pensen en 

canviar el nom de la Federació. Donen molta importància a la part de comunicació. 

Un altre punt que consideren important és el desenvolupar un treball entre associació més 

coordinat. L’objectiu passa per unir esforços enlloc de caure en l’error de fer actuacions duplicades 

amb el cost econòmic i de recursos humans que implica. Com a exemple concret, diuen que és més 

idoni fer una única pàgina web que aglutini totes les associacions que no pas fer-ne una cadascú. En 

aquest sentit, consideren important consolidar una major mentalitat de treball en grup i de treball 

en equip.  
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És així doncs, que la Federació segons els seus representants ha de fer un treball més intens per al 

conjunt dels comerços associats de Sant Boi a través d’un servei de qualitat prestat directament a 

les associacions federades. A més, i de manera paral·lela a les associacions, ha d’agafar una 

protagonisme major pel que fa a la representació del comerç de Sant Boi davant les administracions 

públiques amb l’objectiu de tractar amb més força els objectius comuns dels comerciants del 

municipi. Per assolir aquests objectius consideren que prèviament és indispensable un canvi de 

mentalitat en vistes a consolidar el treball conjunt i millorar la implicació. 

Al tractar les actuacions que ja hi ha en funcionament des de la Federació hi ha coincidència en que 

cal millorar molt i que, per tant, encara hi ha molt de recorregut per millorar. En primer lloc, els 

representants comenten les dificultats per mantenir un bon resultat quant a l’ús de la targeta de 

fidelització de la Federació. El nombre d’usuaris ha caigut en els últims temps. També detecten 

problemes de funcionament pel que fa a les comissions de treball que no acaben de donar els 

resultats òptims ni acaben generant la participació necessària perquè siguin més efectives. 

Un cop els representants de la Federació han repassat algunes de les principal dificultats per fer 

més eficient i eficaç el seu treball i de fixar els seus objectius passem a analitzar les alternatives de 

funcionament per canviar la situació actual. En aquest punt el missatge és clar, opinen que 

l’important és que la Federació tingui dia a dia un major protagonisme, fet que passa 

indispensablement per més recursos tant econòmics com humans i per dissenyar un pla de treball 

amb una òptica més estratègica. 

Avui dia, comenten, hi ha 3 associacions que disposen d’un Pla de Dinamització propi: les 

associacions de “El Carrer, “Punt de Comerç” de Marianao i Casablanca. També comenten la 

situació de Marianao on ara mateix hi conviuen dues associacions: el Punt del Comerç i Eix 

comercial Marianao. De moment l’associació Eix comercial Marianao no forma part de la Federació. 

La situació de Marianao, segons expliquen, és complexa perquè es tracta d’un barri amb un territori 

molt gran en superfície i que inclou molts nuclis o carrers comercials. Aquest fet és el que explica 

les dificultats que hi ha hagut en el moment de dissenyar i executar actuacions de dinamització 

comercial.  

Recuperant l’anàlisi entorn la gestió de la Federació com entitat que aglutina les associacions de 

comerciants de Sant Boi constaten que un punt clau per consolidar la seva posició i reforçar el 

protagonisme passar per disposar d’un local estable des d’on poder oferir els serveis als comerciants 

associats i donar informació. És un aspecte molt rellevant perquè és una actuació que permetria 

disposar d’un punt d’informació únic. En efecte, subratllen, la idoneïtat d’aquest local com un punt 

a partir del qual es podria donar assessorament tècnic als comerciants, tant a aquells que ja estan 

establerts com a aquells que volen obrir un negoci a Sant Boi. Per tant, la professionalització de la 

gestió és un aspecte clau a l’hora de millorar el servei ofert. En aquest punt, posen de manifest que 

seria necessari que l’Ajuntament apostés per la professionalització de la gestió del comerç i que 

contribuís amb la contractació d’un tècnic que pogués dur a terme les tasques d’assessorament a 

comerciants i a l’activitat comercial en general. 
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Quan pensen en una estructura de gestió creuen que un bon exemple és el de l’ACI de Santa Coloma 

de Gramenet. Aquest model passa pel reforçament d’una estructura de gestió centralitzada que 

assumeix la part de gestió i de coordinació de l’activitat associativa i amb una estructura de 

representació territorial a través de les associacions de comerciants i/o sectorial. És així que ara 

pensen en incorporar a la Federació al Gremi de l’Hosteleria de Sant Boi i Comarcal i fins i tot 

pensar en fer actuacions conjuntes amb l’associació d’empresaris. Igualment, es plantegen fer algun 

tipus de conveni amb alguna associació de consumidors i constituir una junta arbitral a nivell de 

comerç com a mecanisme de garantia de bon servei i tracte cara els clients. 

L’eix vertebrador de la nova etapa que es vol començar al si de la Federació passa, doncs, per 

reforçar les seves funcions i el seu paper de representació amb l’objectiu de sumar esforços i 

recursos per donar més serveis i de més qualitat als seus membres. Avui dia, la Federació disposa 

d’un pressupost de 42.500€ anuals dels quals un 50%, és a dir, 21.000 són en concepte d’aportacions 

de l’Ajuntament de Sant Boi. Destaquen, doncs, que el pressupost disponible és a vegades 

insuficient, sobretot per tenir una millor targeta de fidelització i uns serveis millors. El 

plantejament general de la Federació és passar d’un treball més dirigit a promoure campanyes a un 

treball més dirigit a la gestió eficient i eficaç de serveis tant per al comerç associat com per als 

consumidors. 

Actualment, des de la Federació estan impulsant el Projecte Ciutat Comerç que vincula en un 

mateix sentit les entitats del municipi, les associacions, ONG i els consells de representació.  

3.1.4 Associació de comerciants el Casc Antic. 

El grup de discussió comença per l’anàlisi de la situació del barri en relació a l’accessibilitat. En 

aquest aspecte l’opinió és coincident; és molt difícil accedir en vehicle al Centre Històric. La 

situació doncs es valora molt negativament i és un dels punts que genera més preocupació en els 

presents al grup de treball. Avui dia hi ha dues vies d’accés al Centre Històric: des de la zona de 

l’estació dels Ferrocarrils, és a dir, des del Carrer Josep Torras i Bages i des del Carrer Jaume I. Pel 

que fa a la zona d’aparcaments de rotació també es limita a aquests dos carrers, així, hi ha 

aparcament en règim de zona blava al llarg del carrer Torras i Bages i un aparcament davant els 

futurs cinemes del carrer Jaume I. Amb tot, la disponibilitat d’aparcaments és insuficient i més ara 

que la zona blava de Jaume I deixarà d’estar operativa, La manca d’aparcament per tant es veurà 

agreujada sobretot fins que no inaugurin la nova zona d’aparcament en rotació de Can Moneu, fins 

l’any 2009.  

El carrer Jaume I estarà tallat a la circulació per obres per fer la via de prioritat invertida amb 

limitació de velocitat. Els comerciants del Centre Històric manifesten la seva preocupació en dues 

direccions: en primer lloc, el tall del carrer dificultarà l’accessibilitat a la zona i, en segon lloc, se 

suprimirà una zona d’estacionament de rotació sense que s’hagi tingut en compte la substitució per 

un altre espai. 
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Els comerciants del Centre Històric tenen molt clar que la zona ha experimentat un descens en 

l’activitat comercial, entre altres raons, per les dificultats d’accés i, concretament, pel fet que cal 

gairebé sortir del municipi per accedir al centre de la ciutat. En aquest sentit, l’evasió de despesa 

en consum comercial es veu agreujat per aquesta situació.  

A més, critiquen l’ús que s’ha donat al Carrer Torras i Bages perquè només té habilitat un únic 

sentit de circulació direcció sud-nord. L’altra sentit es per a ús exclusiu del transport públic. 

Aquesta situació creuen que afecta l’accessibilitat i la mobilitat del barri i, per tant, la del seu 

comerç. Comenten que aquesta situació és causa de la pressió que van exercir els veïns del carrer 

per crear un únic sentit de circulació i reduir, per tant, el trànsit. 

A més dels problemes d’accessibilitat, la seva valoració dels carreres vianantitzats no és del tot 

positiva perquè l’ús que se’n fa avui dia no és correcte. Hi ha molts vehicle que hi circulen i que no 

respecten els màxims de velocitat amb la qual cosa s’entorpeix una de les principals funcions de la 

vianantització; la de consolidar espais urbans que facin més segur i còmode el pas dels vianants. Un 

dels problemes, segons diuen, és que no hi ha regulació d’accés amb pilons. Segons expressen els 

comerciants, molts conductors passen per dins el Centre Històric per evitar donar la volta per les 

afores del municipi. 

La visió de comerciants i dels veïns sobre la mobilitat a Sant Boi és molt diferent a la que hi ha 

reflectida al Pla de Mobilitat. També creuen que moltes de les actuacions del pla no s’impulsen tal i 

com aquest estableix. En resum, la valoració de la gestió mobilitat a Sant Boi no és gaire positiva. 

El pla de rehabilitació integral del barri diuen que no ha aconseguit els resultats que esperaven en 

un inici. Tot i que hi ha alguns carrers que han millorat el seu aspecte, hi ha encara molts edificis 

en males condicions. 

També critiquen la forma amb què s’ha fet vianantització dels carrers. El resultat no està molt bé 

tècnicament. 

Pel que fa a l’estat del comerç creuen que la imatge d’alguns establiments no és gaire bona ni 

adaptada als nous temps. En aquest sentit, diuen que caldria regular a partir de criteris tècnics i de 

qualitat els nous establiments que s’obren a Sant Boi. En aquest sentit, creuen que cal fer una 

aposta decidida per tenir un comerç de qualitat.  

Alguns dels representants del comerç del Centre Històric mostren la seva preocupació per l’aparició 

de comerços regentats per immigrants que sovint no tenen en compte la qualitat del negoci. Tot i 

així, també hi ha qui pensa que el comerç d’immigrants pot representar una oportunitat per 

revitalitzar el comerç de la zona. Igualment, pensen que els nouvinguts són clients potencials dels 

seus comerços. Amb tot el nombre de nouvinguts al barri no és elevat. 

La poca quantitat d’oferta comercial al barri és el principal problema del Centre Històric. En primer 

lloc, creuen que els lloguers dels baixos són excessivament elevats i sumat a la poca afluència de 

gent pel barri i, per tant, de possibles compradors fan que tirar endavant un negoci comercial al 
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barri sigui força complicat. Per revitalitzar la zona és imprescindible que hi hagi més activitat i, per 

tant, una aposta decidida per part de l’Ajuntament per dinamitzar el barri. Cal evitar que Sant Boi 

acabi sent una ciutat dormitori. 

Problemes del comerç a Sant Boi: 

 No hi ha oferta suficient de locals comercials en planta baixa. La majoria d’oferta es 

concentra al Carrer Major i als voltants. A la resta del barri hi predomina l’habitatge i 

aparcament en planta baixa. A més l’oferta és poc variada. 

 Aquesta situació genera lògicament manca de continuïtat comercial i per tant l’activitat 

comercial és poc rendible.  

 Molts joves dels municipis associen el Centre Històric amb l’oci nocturn (tot i que ara els 

bars nocturns estan regulats a través del pla d’usos). 

 L’activitat comercial ha perdut presencia al barri i hi ha locals sense activitat (sobretot 

al Carrer Major). Més o menys, l’oferta de locals buits és de 50 establiments. 

 La imatge del comerç no és bona i hi falten comerços de més qualitat per generar 

atractivitat a la zona. 

 El barri no té prou població com per fer rendibles les activitats comercials si no hi ha 

més captació de clients d’altres barris de Sant Boi. 

Els comerciants del Centre Històric creuen que per revertir aquesta situació caldria impulsar una 

política municipal per conèixer d’una banda quina és l’oferta disponible de locals i, d’una altra 

banda, promoure la instal·lació de nous comerços amb un política d’incentius. Caldria promoure la 

instal·lació de franquícies a la zona per l’efecte atracció que tindrien entre els veïns del municipi.  

L’Ajuntament de Sant Boi ja va comprar alguns locals al Centre Històric però enlloc de promocionar-

los per a ús comercial hi instal·len oficines municipals. 

Igualment, els comerciants del Centre Històric creuen que cal potenciar l’oferta de bars i 

restauració com una mesura per millorar l’atractivitat del barri cap a d’altres barris del municipi. 

En aquest sentit,, un entorn urbà agradable per al passeig combinat amb una oferta de restauració 

bona pot millorar la situació del barri en relació als altres i jugar el paper de nucli antic del 

municipi. És per aquest motiu que des de l’àmbit associatiu (la Federació del Comerç) ja s’ha 

intentat promoure un major ús de les terrasses (sobretot de la Rambla) durant l’hivern però no hi ha 

hagut bona predisposició per part dels propietaris.  

L’objectiu de les actuacions que es facin al barri ha de ser captar l’atenció de més veïns del 

municipi i dels voltants. 

També proposen celebrar un mercat no sedentari relacionat amb els productes artesans. Comenten 

que l’Ajuntament va fer-ho un cop però que va sortir molt car. 
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Una altra de les reivindicacions dels comerciants del Centre Històric és millorar la il·luminació 

perquè consideren que no és suficient i que els carrers queden molt foscos durant les hores que no 

hi ha llum natural. 

Pel que fa a les actuacions urbanístiques del barri, destaquen la importància de l’Ateneu, dels nous 

cinemes del Carrer Jaume I i la intervenció que es vol fer al sector Oasi. A més, destaquen 

l’actuació del sector FECSA-Casernes que segurament canviarà la configuració de la ciutat. En 

aquest sentit, expressen l’opinió de manera molt clara: “tenim 4 anys (fins que no acabin les obres 

en aquest sector) per promoure el barri i consolidar la centralitat del Centre Històric”. Cal fer 

actuacions perquè el nucli antic tingui atractivitat i donar motius per quedar-s’hi a passejar. 

El sector Oasi és vist com una oportunitat des de l’Associació perquè creuen que podria ser un espai 

idoni per fer un centre comercial urbà amb petit comerç i altres fórmules comercials innovadores 

tipus “Outlet” 

Una de les qüestions que afecta el barri és la manca de zones verdes perquè s’ha apostat massa pel 

ciment. El barri segons diuen els comerciants és massa gris. 

La dinamització comercial del barri per part de l’Ajuntament és una de les reivindicacions 

històriques dels comerciants associats del Centre Històric. L’associació del Casc Antic és la més 

antiga del municipi i no han tingut mai el suport decidit per part de l’Ajuntament. Comenten que ja 

van fer un estudi del comerç al Centre Històric però que no ha servit per impulsar cap actuació. 

Comenten que ja s’ha fet dinamització a “El Carrer”, a Marianao, ara també a Casablanca, en el 

marc del Pla de Millora Integral del Barri i que ja és hora que se’n faci un al Centre Històric. 

A tall de conclusió, els comerciants del Centre Històric coincideixen a dir que es troben davant 

d’una de les últimes oportunitats per potenciar el comerç de la zona i per revitalitzar el conjunt del 

barri. Diuen que ja ha arribat l’hora que el Centre Històric estigui en el centre de les actuacions que 

es promoguin des de l’Ajuntament. És important que hi hagi un interlocutor del barri amb 

l’Ajuntament per tractar les problemàtiques que els afecten de manera directa. Un dinamitzador de 

barri seria una figura clau per millorar la situació del barri i per fer actuacions decidides de 

promoció de la zona. 

3.1.5 Associació de comerciants “El Carrer”. 

La rotonda de la Plaça d’Europa ha dificultat molt l’accessibilitat a la zona comercial del Carrer 

perquè, ara, ja no es pot accedir de manera fàcil pel Carrer Balmes (principal via d’accés a la Plaça 

de Catalunya) i cal anar fins l’ambulatori. La rotonda és molt perillosa i és causa d’un nus de 

trànsit. Aquesta actuació urbanística i de mobilitat ha afectat negativament el comerç de la zona, 

sobretot al del Carrer Balmes i voltants. 

De manera addicional als problemes d’accessibilitat hi ha problemes d’aparcament a tota la zona. 

Així, diuen que avui dia no hi ha ni un únic aparcament de rotació en tota la Plaça de Catalunya 
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(l’únic aparcament és privat). D’aquesta manera, l’oferta d’aparcament rotatiu es limita al del 

Mercat de Sant Jordi que té una zona d’aparcament soterrada. Amb tot, comenten que aquest 

aparcament és força desconegut entre la població de Sant Boi i que per aquest motiu sovint hi ha 

places lliures. 

Per tant, una de les reivindicacions dels comerciants es que hi hagi un major desplegament de 

places d’aparcament pel sistema de zona blava. L’oferta que hi ha avui és inferior a la que hi havia 

fa 5 anys, diu un dels participants. L’aposta per la zona blava ha de ser decidida igual que han fet 

altres poblacions.  

En el mateix àmbit de discussió, comenten que el tipus de client del barri es caracteritza 

bàsicament per ser gent gran i que, per tant, busca oferta comercial de proximitat. Molts d’aquests 

clients, doncs, diuen que va a fer les compres a peu. Tot i això, l’aparcament és igualment 

important per fer càrrega de la compra.  

Les zones de càrrega i descàrrega de la zona no s’utilitzen sempre de forma idònia. Tot i així creuen 

que la vigilància que fa la Guàrdia Urbana és a vegades excessiva i multen a clients per tenir un 

moment el cotxe en aquesta zona. Consideren que l’actitud dels policies hauria de ser més flexible 

en determinades situacions.  

Pel que fa al tipus de comerç hi ha consens en què el públic majoritari, tal i com hem dit més 

amunt, és gent gran. Igualment, diuen que el comerç de la zona està una mica antiquat i que 

caldria fer actuacions per modernitzar-lo. L’objectiu del comerç de la zona i també de Sant Boi ha 

de tenir en compte les necessitats de compra de la població més jove i adaptar-se a les seves 

pautes de consum. Per tant, i en aquest punt hi ha consens, cal introduir productes que siguin 

atractius per a gent jove. Les franquícies són un bon reclam per captar la gent jove però també 

expressen la seva preocupació per la competència que pot implicar per als seus negocis. 

Hi ha alguns comerciants que intenten introduir gammes de productes més modernes però es troben 

amb dificultats per vendre-les. En aquest punt es genera debat entorn a l’origen de la dificultat per 

vendre producte moderns, és a dir, si l’origen és que no venen perquè els joves (consumidors del 

productes més moderns) prefereixen altres formats comercials o perquè el comerç de la zona no és 

adequat a les seves formes de consumir. Per tant, aquí la qüestió de fons rau en si el comerç urbà 

és o pot ser capaç d’atraure i recuperar el públic jove. 

Amb tot, els horaris de la zona són adequats a les necessitats de la població jove. Diuen que 

aproximadament al voltant d’un 80-90% dels comerços obren els dissabtes, sobretot al conjunt de la 

Plaça de Catalunya i del Carrer Francesc Macià. Les vendes els dissabtes a la tarda són bones tot i 

que el vaivé de gent al carrer no és prou gran com per consolidar el dissabte com a dia fort de 

compres. Fins i tot, hi ha comerciants que no obren per la tarda que reconeix que haurien de ser 

més crítics amb els horaris d’obertura i intentar ajustar-se més a les noves pautes de compra i 

consum per augmentar les vendes. 
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Els comerciants coincideixen en què la situació del comerç és complicada i que avui dia com sí 

passava abans ja no té gaire futur, en aquest sentit, comenten que cal treballar més per guanyar 

menys que abans. Fruit d’aquesta situació hi ha molts comerços que tanquen les seves portes, fins i 

tot al Carrer Francesc Macià. Hi ha molta rotació d’activitat. 

Preocupa els comerços regentats per nouvinguts, sobretot els d’origen xinès perquè creuen que són 

competència deslleial (no compleixen horaris, tenen marques no enregistrades, etc.). Tot i així, 

també ho veuen com una oportunitat. Diuen que sobretot han afectat als mercats no sedentaris. En 

aquest sentit, creuen que caldria vigilar més l’ús de la via pública.  

L’Associaciació de comerciants “El Carrer” té avui dia 180 comerços associats que aporten 

mensualment 18 € en concepte de quota. Entre altres actuacions de dinamització comercial, 

l’associació va intentar fer un catàleg de serveis per als comerciants associats que no va acabar de 

funcionar i el mateix passa ara amb la targeta de fidelització de clients perquè ha baixat molt el 

seu ús i cal replantejar-ne el funcionament. Des de l’Associació comenten que durant la pròxima 

primavera volen activar de nou la targeta de fidelització. 

Alguns dels representants de l’associació estan a favor de cedir competències i funcions executives 

a la Federació del Comerç per millorar l’eficàcia i l’eficiència de les actuacions. En aquest punt hi 

ha coincidència amb el que van expressar els representants de la Federació. Tanmateix, també un 

representant posa de manifest que també és molt important fer actuacions concretes per a la zona 

concreta en la qual tenen el comerç. En aquest punt es reflexiona sobre l’excés de campanyes que 

produeix saturació i que fa que no tinguin gaire efecte real en els ciutadans. És així, doncs, que 

creuen que és millor fer poques actuacions però que aquestes tinguin un major pressupost i, per 

tant, un impacte major. 

També tenen problemes per executar algunes actuacions importants com les llums de Nadal. Hi ha 

comerciants que han decidit no fer aportacions perquè han vist que sense pagar el resultat és el 

mateix.  

Disposen, igualment, d’un estudi de mercat de la situació del comerç de la zona i un pla 

d’actuacions. 

Resumint, cal professionalitzar més la gestió del comerç amb més recursos humans i un impuls 

decidit per millorar tots els aspectes de la dinamització relacionats amb la comunicació i amb el 

Marketing. En definitiva, cal aprofundir en la qualitat de les actuacions i en la forma de gestió per 

revertir l’opinió segons la qual “donar diners a l’associació és com llençar-los”. 

3.1.6 Associació Eix Comercial Marianao. 

L’Associació Eix comercial Marianao és una associació que sorgeix a partir d’una escissió de 

l’Associació “El Punt de Comerç”. És així, doncs, que l’origen de la nova associació, segons ens 

expliquen els participants al grup de discussió, es troba en les discrepàncies continues que hi havia 
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a la junta d’”El Punt de Comerç”. En concret, argumenten, que a l’hora de dissenyar actuacions i 

campanyes la junta tenia més en compte la part de baix de Marianao (voltants de la Plaça de la 

Generalitat) que no pas la part alta (Ronda de Sant Ramon i voltants) i que mai s’acceptaven les 

propostes amb plantejaments diferents. Un altre punt de conflicte va ser la proposta d’aparcament 

que com associació presentaven a l’Ajuntament perquè no es tenien en consideració les demandes 

dels comerciants del sector de Sant Ramon. 

A més, la situació encara s’agreujava més per la manca d’informació que la junta transmetia als 

associats, segons comenten els representants de l’Eix Marianao. Concretament, diuen que la relació 

amb l’Ajuntament només la portaven un grup reduït de membres de la junta i el mateix va passar 

en el moment d’enviar una delegació de l’Associació al Comitè Econòmic i Social (CES). Aquesta  

situació va generar descontentament i desconfiança en un sector de l’Associació respecte la junta. 

Abans de constituir la nova Associació van tenir una reunió amb el regidor de comerç de la 

legislatura passada per tractar la situació i analitzar de manera conjunta la problemàtica, tot i així 

el resultat no va ser gaire satisfactori. El col·lectiu que estava en disconformitat va plantejar-se 

constituir una nova junta però van descartar la possibilitat per la seva complexitat i dificultat. 

L’Associació té 2 anys d’existència i compte avui dia amb 34 socis que aporten en concepte de 

quota 15 € mensuals. L’àmbit territorial de l’associació és el barri de Marianao i, per tant, 

cobreixen el mateix sector que “El Punt de Comerç”. De moment no han tingut contacte amb la 

Federació de Comerç de Sant Boi i ara per ara veuen complicat accedir-hi per la despesa que 

implica.  

L’associació actualment no rep ajuts de l’Ajuntament, tot i així sí que reben informació i consideren 

que estan ben informats. 

Des de l’Associació ja impulsen actuacions de dinamització i fan campanyes com un sorteig de 

Nadal, sorteig de sopars i disposen d’un breu catàleg de serveis (descomptes) per als comerciants 

associats. De moment no disposen de targeta de fidelització. 

Pel que fa a la situació del comerç els preocupa el descens de l’activitat comercial al barri de 

Marianao. Creuen que cada dia és més complicat mantenir un negoci obert. En aquest sentit, creuen 

que la implantació de l’Alcampo va fer molt de mal al municipi a nivell del petit comerç. Des de 

Marianao i sobretot a la zona de Sant Ramon se senten una mica oblidats per part de l’Ajuntament i 

consideren que haurien tenir més en compte les seves demandes. 

Ara, a la zona que hi ha per damunt de la Ronda de Sant Ramon hi ha una nova zona de tipus 

residencial amb famílies amb poder adquisitiu alt i amb necessitats de compra que consideren que 

caldria captar. Tot i així creuen que és difícil aconseguir aquest objectiu perquè molts dels 

habitants d’aquesta zona treballen fora del municipi i fan les compres o bé en altres municipis o bé 

als centre comercials immobiliaris. En aquesta zona ara s’hi construeixen escoles. Els comerciants 

de la zona creuen que hauria estat una bona aposta fer un Mercat Municipal. Creuen que des que el 



3 OFERTA COMERCIAL QUALITATIVA  

....................................................................................... 
POEC de Sant Boi de Llobregat. Anàlisi i diagnòstic 87 

Mercat de Sant Josep va passar a ser el Mercat de la Muntanyeta en un altre punt de la ciutat els 

veïns de Marianao tenen més dificultats per accedir a la compra de producte fresc. 

Un dels temes que més els preocupa és el de l’aparcament, aquest és un problema compartit a tota 

la zona de Marianao i que fa temps que ja reivindiquen. Segons diuen, l’aparcament hauria de ser 

un tema ja solucionat des de fa 10 anys. En aquest sentit, se senten discriminats en relació al 

comerç d’”El Carrer” que disposen de molta oferta d’aparcament en zona blava, a Marianao no hi 

ha rotació. A més de l’aparcament també fa temps que reivindiquen un millor enllumenat públic 

perquè els carrers queden molt foscos quan no hi ha llum natural. Segons diuen, la il·luminació és 

un problema molt greu (sobretot a la Ronda de Sant Ramon, carrer Güell o Pi i Margall) que afecta 

molt negativament el comerç de la zona. Els representants de l’Associació consideren que 

l’Ajuntament fa poc en aquest sentit i posen l’exemple concret del Carrer Gaudí on hi van fer obres 

fa 2 o 3 anys i no es va millorar l’enllumenat ni es va implantar aparcament en règim de zona blava. 

Tot i així, ara veuen que l’Ajuntament té bona predisposició per arreglar el tema però també 

destaquen que hi ha alguna trava per part dels veïns que tenen un posicionament diferent a la dels 

comerciants. Amb l’Ajuntament estan negociant una proposta concreta que no és coincident amb la 

que van presentar des de “Punt de Comerç”. 

Els representants de l’Associació es mostren molt crítics amb el Pla d’Usos de Sant Boi per les 

restriccions que imposa a la implantació de determinats serveis en plantes baixes. Creuen que tal i 

com estar el barri, a nivell d’atracció d’oferta comercial, limitar determinades activitats no 

beneficia al barri. Creuen que en aquest àmbit no s’ha de limitar la competència. 

3.1.7 Mercats Municipals i Mercats no sedentaris. 

Mercat Municipal La Muntanyeta 

La dinàmica s’inicia en relació als mercats municipals. En primer lloc, es plantegen algunes de les 

problemàtiques més rellevants amb què es troben els/les paradistes i els/les clients/es del Mercat 

Municipal de La Muntanyeta. En aquest sentit, es destaca l’elevat nombre de parades que romanen 

tancades des que es va fer de nou el mercat, fa deu anys. Concretament, el nombre de parades 

tancades de manera permanent representa un terç del total de parades emplaçades al mercat. 

Aquesta situació, en opinió dels paradistes, afecta molt negativament a la imatge i percepció 

d’oferta comercial del mercat. A més, s’expressa la sensació que la situació actual del mercat 

contribueix a limitar el possible atractiu de les parades tancades, la qual cosa representa un fre a 

l’obertura de nous negocis.   

Una altra de les problemàtiques que ha sorgit de manera immediata ha estat la relativa a les 

deficiències que, en opinió de la persona representant dels i les paradistes, el mercat experimenta 

a nivell d’infraestructures. Es comenta l’existència significativa de goteres al sostre del mercat i les 

inundacions que pateixen quan plou. A partir d’aquesta idea ha sorgit, per primer cop en la 

dinàmica, la falta de seguiment, iniciativa i implicació en la gestió del mercat per part de 
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l’Ajuntament, idea que s’anirà repetint altres vegades perquè ha esdevingut un dels temes centrals 

de la sessió. Altres problemes que han sorgit en relació a les infraestructures del mercat de La 

Muntanyeta han estat la manca de ventilació, la inexistència d’aire condicionat i l’ús inadequat de 

l’aparcament per part dels veïns (beneficiant-se de les instal·lacions del mercat sense, en molts 

casos, ser-ne clients).       

En aquest sentit, la falta d’implicació de l’Ajuntament, junt amb l’elevat nombre de parades 

tancades (les quotes i derrames de les quals, a diferència del que passa amb el Mercat de Sant 

Jordi, no són sufragades per l’Ajuntament) implica que els i les comerciants del mercat han 

d’afrontar les despeses tant de les 10 parades tancades com de les responsabilitats no assumides 

per part de l’Ajuntament (assegurança del mercat, instal·lacions, reparacions, multes, promocions, 

campanyes, servei de neteja, etc.). A més, s’ha destacat l’existència d’un nombre significatiu de 

paradistes “morosos”, amb la qual cosa totes les despeses són assumides per un grup reduït de 

persones.   

Una altra queixa que ha sorgit, també en el context del Mercat de La Muntanyeta, ha estat l’elevat 

nombre de grans superfícies que s’han instal·lat en l’entorn immediat del Mercat. En aquest sentit, 

destaquen la impossibilitat de competir amb aquestes superfícies a nivell de preus. 

Pel que fa al supermercat Lidl, ubicat en el mercat, també s’ha plantejat la falta d’actualització de 

la seva quota en relació a l’augment del cost de manteniment de les instal·lacions. El Lidl ocupa un 

28% de la superfície del mercat i també contribueix proporcionalment en quotes i derrames, ara bé, 

en opinió dels/les paradistes, la contribució era correcta quan es va plantejar, ara fa 10 anys, però, 

aquesta aportació s’ha mantingut congelada amb el pas dels anys i, ara, suposa una participació poc 

significativa. D’altra banda, s’ha comentat la problemàtica que, des del punt de vista dels/les 

comerciants, implica la venda de producte alimentari fresc per part del supermercat, situació que 

es percebuda com una font de competència difícil d’afrontar.  

Finalment, també en relació al Mercat de La Muntanyeta s’ha comentat com ha repercutit 

negativament, a nivell de falta de responsabilitats quant a gestió, el procés de construcció i 

promoció del mercat per part d’una promotora privada i el posterior rescat per part de 

l’Ajuntament. Situació que ha propiciat una falta de claredat en l’assumpció i distribució de 

responsabilitats i, per tant, una gestió poc adequada a les necessitats de l’equipament. 

Mercat municipal de Sant Jordi 

El mercat ha estat remodelat fa un any. Els paradistes mostren la seva satisfacció quant a les noves 

infraestructures però manifesten certa insatisfacció quant al volum de demanda, és a dir, de 

clients. En aquest sentit, s’ha comentat la necessitat de dur a terme més actuacions de promoció 

per fomentar uns hàbits de compra més vinculats a la compra en mercats de producte fresc. 

S’ha comentat la falta d’implicació de l’Ajuntament, en opinió dels paradistes, per regular o frenar 

la implantació de supermercats en l’entorn dels mercats municipals. Els comerciants han expressat 
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la seva inquietud davant aquesta situació. Partint d’aquesta realitat s’ha reflexionat de nou sobre la 

necessitat de executar més campanyes fomentant la compra quotidiana de producte fresc als 

mercats. 

D’altra banda, s’ha reflexionat sobre la possibilitat d’aprofitar les infraestructures del Mercat 

municipal, partint de l’existència d’una sala polivalent, per dur-hi a terme activitats socio-culturals 

vinculades al món de la gastronomia i dels productes d’alimentació fresca com, per exemple, cursos 

de cuina, xerrades sobre gastronomia, trobades culinàries, etc. S’ha destacat l‘efecte positiu que 

aquest tipus d’activitats pot generar a nivell d’atracció de gent a les instal·lacions del Mercat.  

En relació amb les reformes del mercat, s’ha comentat que en el cas del Mercat Municipal de Sant 

Jordi, i a diferència del que va passar amb el Mercat de La Muntanyeta, l’Ajuntament sí que ha 

estat l’entitat que ha liderat les reformes i n’ha estat el promotor- 

Un altre tema que s’ha comentat en relació al Mercat de La Muntanyeta ha estat l’ús dels serveis 

(sanitaris) per part de persones que no són clients dels respectius mercats. S’ha destacat, en aquest 

sentit, l’ús de les instal·lacions dels respectius mercats per part de clients dels mercats no 

sedentaris (en el cas del Mercat de La Muntanyeta) i per part de les persones, principalment de la 

tercera edat, que freqüenten la Plaça de Catalunya (en el cas del Mercat de Sant Jordi). 

Finalment, s’ha comentat la bona relació i coexistència entre els/les paradistes i la cooperativa 

Abacus, la qual es troba emplaçada a l’interior del mercat. En aquest sentit, han comentat que el 

fet d’haver col·locat una empresa no dedicada a la venda de productes alimentaris els ha resultat 

molt beneficiós i que, al tractar-se d’una empresa que per si mateixa ja genera una bona afluència 

de públic ha suposat una excel·lent manera de incrementar el nombre de persones que entren a 

l’interior del mercat. A més, posant en relació aquesta situació amb l’existència del Lidl al Mercat 

de La Muntanyeta, s’ha destacat que en el cas de l’Abacus, la seva contribució a les despeses del 

mercat sí que està subjecta a l’increment anual del cost de la vida. D’altra banda, les promocions i 

accions de comunicació que es duen a terme en el mercat també es fan de manera conjunta entre 

els/les paradistes i l’Abacus.  

Finalment, en resposta a una problemàtica exposada per la representant del Mercat de la 

Muntanyeta, s’ha exposat un acord al que els paradistes del Mercat de Sant Jordi van arribar amb 

l’Ajuntament segons el qual en el cas que una parada romangui tancada, la quota relativa a la 

parada inactiva serà sufragada per l’Ajuntament.   

Mercats no sedentaris 

El primer que s’ha comentat quant a la situació dels mercats no sedentaris ha estat l’elevat cost de 

les seves llicències en termes comparatius. En aquest sentit, s’ha destacat el fet que els mercats no 

sedentaris de Sant Boi són, a nivell de taxes, els més cars de tota la comarca del Baix Llobregat. 

D’altra banda, també s’ha expressat la sensació que des dels mercats no sedentaris es té en relació 

amb la seva consideració dins l’activitat del comerç: “en el comerç, el mercadillo és l’últim”. En 
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relació amb aquesta percepció, s’ha comentat com des dels mercats no sedentaris es té la sensació 

que han de participar en totes les obligacions (taxes, assegurances, etc.) però sense beneficiar-se 

de bona part dels drets o contraprestacions com serveis al comerç, campanyes, promocions, suport, 

etc.      

Una altra de les idees centrals, i que també ha anat sorgint en relació amb les percepcions de la 

resta d’entitats, ha estat la necessitat de fomentar i incentivar la demanda, és a dir, augmentar, en 

aquest cas, l’afluència de persones als mercats no sedentaris. 

D’altra banda, s’ha comentat com, a nivell intern, de mercat, les persones que es dediquen als 

mercats no sedentaris no confien gaire en l’associacionisme i en les actuacions gestionades 

conjuntament, cosa que dificulta la posada en marxa de programes de promoció o d’actuacions de 

dinamització autogestionades. 

Un altre dels aspectes que s’ha tractat en relació als mercats no sedentaris ha estat l’efecte 

negatiu que els grans mercats generen sobre els petits: els grans mercats no sedentaris són els més 

visibles i els que de per si mateixos tenen una major atractivitat i, a més, les parades (negocis) 

noves que es volen incloure als mercats de Sant Boi sempre acaben situant-se als mercats més 

potents. Aquesta situació genera un cercle viciós pel qual els mercats grans sempre van a més (o, si 

més no, es mantenen) mentre que els petits van perdent força progressivament.  

Finalment, s’ha valorat en positiu l’esforç per part dels Mossos d’esquadra per tal d’incrementar la 

seguretat dels mercats no sedentaris. 

 

Conclusions: 

 Problemes importants de gestió en el cas del Mercat de la Muntanyeta que sumat a 

l’existència de parades tancades dificulten molt el bon funcionament de l’equipament. 

 Necessitat de millorar la comunicació entre els Mercats municipals i els no sedentaris per tal 

de mantenir un flux d’informació constant i millorar la coordinació d’aspectes d’interès 

mutu.  

 Necessitat de coordinar actuacions de dinamització i de promoció conjuntes a nivell 

municipal.   
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3.2 ANÀLISI QUALITATIVA DE L’ESTAT DEL COMERÇ 

En aquest apartat farem un recorregut visual de tot Sant Boi, pels carrers més comercials, amb 

l’objectiu d’analitzar l’oferta comercial. El recorregut va de Ciutat Cooperativa fins a Casablanca i 

acabant al centre de Sant Boi. 

Ciutat Cooperativa: 

El Carrer Eduard de Toldrà, el primer que trobem des de l’estació de FGC, no té activitat comercial 

ni tampoc als seus voltants. No hi ha establiments comercials, excepte un Consum i algun bar, fins 

al Carrer Pau Casals, concretament al Mercat de la Cooperativa. Tot i així, al llarg del carrer, 

durant els dimarts i dissabtes, hi ha mercat no sedentari que genera molta activitat i esdevé un 

espai molt concorregut. 

 

 

 

 

Mercat de la Cooperativa i voltants (Carrer Pau Casal, Carrer del Camí Vell, C. Ventura Gassol, 

C. 1er de maig i C. De Ramon Llull). 

El Mercat té activitat sobretot els dies que hi ha mercat no sedentari, encara que també hi ha 

parades tancades. Els dos formats de manera conjunta generen molta afluència de gent. La majoria 

d’establiments dels voltants són del sector quotidià alimentari i no alimentari, hi ha oferta de 

supermercats. L’oferta és clarament de proximitat comercial. També hi ha oferta complementària 

de bars i restaurants. Al voltant del Mercat s’hi apleguen igualment serveis financers. Actualment, 

hi ha locals tancats i en traspàs en aquest nucli comercial de la Ciutat Cooperativa. 

 



3 OFERTA COMERCIAL QUALITATIVA  

....................................................................................... 
POEC de Sant Boi de Llobregat. Anàlisi i diagnòstic 92 

Carrer Frederic Mompou i Camí Vell de la Colònia. 

Fem referència a aquests carrers per posar de manifest la dificultat per atraure activitat comercial 

en zones de nova construcció quan encara no estan consolidades com a zones urbanes. En aquest 

sentit, és important remarcar la idea de continuïtat comercial com a factor bàsic per captar oferta. 

A mesura que es desenvolupi urbanísticament la zona cal impulsar l’oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianao: 

Ronda de Sant Ramon: 

L’activitat comercial a la part alta de Marianao es concentra en el tram que transcorre entre la 

Plaça de Joan N. Garcia Nieto i la rotonda situada a l’alçada de Riera Basté.  

En el primer tram de carrer des de la Cooperativa no hi ha establiments i hi ha baixos comercials 

tancats. Hi ha edificis sense baixos fet que dificulta la continuïtat comercial. A més als carrers 

adjacents (Lleida, Rubió i Ors, Joan Pagès Andreu, Urgell), la situació és similar, amb baixos 

comercials inactius, habitatges i aparcament en planta baixa.  
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Ronda de Sant Ramon (entre Garcia Nieto i Parc de la Muntanyeta) 

A partir de la Plaça Nieto, com hem dit, l’activitat comercial comença a guanyar protagonisme. Els 

punts amb major concentració comercial a Ronda de Sant Ramon es troben a les cruïlles amb els 

carrers Antoni Gaudí, Roselló i Eusebi Güell. En aquest tram hi ha comerços d’equipament de la llar 

i d’equipament de la persona fet que denota certa atractivitat de la zona. Òbviament, també hi ha 

comerç de proximitat i oferta complementària de restauració que permeten en cert sentit una 

compra completa. L’existència de locals tancats indiquen que encara hi ha possibilitats de potenciar 

i millorar la zona des d’un punt de vista comercial. Els 3 carrers citats més la Ronda i fins a Plaça de 

la Generalitat conformen la zona amb més dotació comercial de Marianao. Encara que com veurem 

més endavant, també hi ha molta activitat a la part més propera al Mercat de la Muntanyeta.  

 

 

 

 

 

 

Hi ha un punt de la Ronda de Sant Ramon, a la Plaça de la Bòbila, que no hi ha activitat comercial i 

amb un nombre important de locals tancats, tot i tenir un entorn adequat. 

 

 

Carrer d’Antoni Gaudí i Antoni Rubió i Ors 

El Carrer Gaudí té part del seu recorregut amb prioritat invertida (cruïlles amb Rubió i Ors i 

Providència) i una concentració comercial elevada. Hi ha comerç de proximitat i d’alimentació. En 

aquest carrer hi ha comerç amb una imatge moderna i comerços especialitzats que generen 

atractivitat de clients a la zona. L’oferta complementària també es bona. 
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Carrer Rosselló: 

Al carrer Rosselló hi ha activitat comercial que combina comerç de proximitat (quotidià alimentari i 

no alimentari) amb equipament de la persona, tots ells amb una imatge actual. Reafirmem que al 

sector Sant Ramon, Rosselló, Gaudí, Rubió i Ors hi ha una oferta que permet en un grau alt fer una 

compra completa. També hi ha locals tancats, indicador de que hi ha potencial per explotar. 

 

 

 

 

 

Tant al carrer Rosselló, com a Antoni Gaudí i a Eusebi Güell hi ha concentració comercial al voltant 

de Sant Ramon que decau en el tram central i es reactiva als voltants de la Plaça de la Generalitat. 

Tot i això, aquí ja presenta  menys activitat que a la part alta i hi ha més locals tancats en traspàs. 

Plaça de la Generalitat: 

Aquesta plaça, per motius urbanístics que analitzarem més endavant, no té una oferta prou potent 

en relació a la seva situació al barri, és el nucli de Marianao, i en relació a l’activitat que havia 

tingut en el passat. 

 

 

 

 

Voltants de Plaça Generalitat: Gaudí, Rosselló, Auger, Eusebi Güell. 
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Si ens acostem a la zona del Mercat de la Muntanyeta hi ha molta activitat comercial en tots els 

carrers. En primer lloc, però, ens fixarem en els Carrers Eusebi Güell, Pi i Margall, és a dir els que 

venen del centre de Marianao. Pel que fa a Pi i Margall, concentra l’activitat comercial entre 

l’ambulatori (encreuament amb Joan Martí i C/Bori) fins a Riera Basté. A la part de dalt hi ha molts 

locals tancats i habitatge en planta baixa com podem veure a continuació: 

 

 

 

 

Pi i Margall i Eusebi Güell (tram que desemboca a Riera Basté):  

 

 

 

 

 

 

 

Carrer Riera Basté (entre Eusebi Güell i Mercat de la Muntanyeta). 

En aquest segment de carrer hi ha concentració d’activitat comercial fins al Mercat de la 

Muntanyeta, a partir d’aquest punt decau en picat fins desaparèixer. És un tram de carrer amb 

força circulació de vehicles però que disposa d’unes voreres prou amples com per gaudir del 

passeig. 

 

 

 

 

 

A continuació passem als voltants immediats del Mercat de la Muntanyeta i cap al principal eix 

comercial de Sant Boi, situat entre Muntanyeta i Sant Jordi. 



3 OFERTA COMERCIAL QUALITATIVA  

....................................................................................... 
POEC de Sant Boi de Llobregat. Anàlisi i diagnòstic 96 

Zona del Mercat de la Muntanyeta: 

Existència d’establiments comercials de compra quotidiana i d’alimentació a prop del Mercat de la 

Muntanyeta: 

 Carrer Víctor Balaguer, Riera Basté i hi ha un supermercat a les instal·lacions del Mercat  

que a més disposa d’aparcament propi al marge del Mercat Municipal. 

 

 

 

Hi ha locals en traspàs i, per tant, disponibilitat de locals per implantar noves activitats comercials. 

 

 

 

 

 

 

Situació del Mercat de la Muntanyeta: Combinació de parades que tenen bon aspecte amb una 

quantitat alta de parades tancades i/o en traspàs. Aquesta situació resta molta atractivitat a 

l’equipament comercial i, per tant, limita la seva funció de locomotora comercial. Com es pot veure 

a les fotografies hi ha zones fredes molt marcades que caldria eliminar amb més oferta i una millor 

il·luminació. En resum, el mercat té un problema pel que fa a la continuïtat comercial que cal 

resoldre.  

 

 

 

 

 

Al mercat hi ha elements de promoció comercial que no estan en gaire bon estat i que, per tant, 

poden causar mala imatge. A més, les parets de l’exterior del Mercat necessiten un manteniment 

més intens. 
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A diferència del tram anterior al nus viari davant del Mercat, el tram de Riera Basté que hi ha 

davant el Mercat té poc comerç i habitatges sense baixos comercials fet que dificulta la millora de 

la zona. 

 

 

 

 

Carrer Raurich 

El Carrer Raurich té força activitat comercial en el tram que discorre a prop del Mercat. També hi 

ha entitats financeres símptoma d’activitat però que limiten la continuïtat comercial. Podem 

observar com hi ha comerç modern i d’atractivitat. Tot i que també hi ha comerç de proximitat. 

 

 

 

 

 

 

Principal eix: Carrer Lluís Pascual Roca, Francesc Macià, Avinguda 11 de Setembre, Plaça de 

Catalunya i Mercat de Sant Jordi. 

Aquest és l’eix comercial de Sant Boi amb més concentració comercial i, per tant, és el centre a 

nivell comercial de tot el municipi. La seva ubicació entre dos mercats fan del carrer un lloc amb 

molta atractivitat comercial. Aquest recorregut visual per analitzar l’estat dels establiments 

comercials i de l’oferta en general a l’eix més comercial de Sant Boi, comença pel carrer Lluís 

Pascual Roca i, per tant, pel tram de l’eix en pitjors condicions urbanístiques (aspecte que veurem 

en detall més endavant a l’apartat d’urbanisme comercial) qüestió que afecta, directament, a 

l’oferta.  

Lluís Pascual Roca: 

Al primer tram, per efecte del Mercat, hi ha locals relacionats amb l’alimentació i de compra 

quotidiana de proximitat. A l’alçada del carrer Jacint Verdaguer hi ha una benzinera i un basar poc 

modern que ocupen un bon tram de carrer. Amb tot, també hi ha algun local d’atractivitat més 

relacionat amb l’acte d’anar de compres. Així, hi ha una certa combinació d’establiments moderns 
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amb comerços de proximitat. El carrer, però, té potencialitat per millorar i equiparar-se al tram 

d’eix de Francesc Macià. Hi ha algun comerç amb dificultats d’accés i parets pintades amb grafits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mesura que ens apropem al carrer Francesc Macià la quantitat de comerç augmenta i hi ha un 

format d’establiments més modern. També hi ha locals tancats i en traspàs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’efecte d’aquest carrer també es nota al Carrer Jaume I (Districte Centre). Aquest punt és el que 

dóna accés al Centre Històric. Tot i que també hi ha locals tancats. 
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Carrer Francesc Macià 

En aquest carrer, principal carrer comercial de Sant Boi, hi ha oferta de franquícies tant 

d’alimentació com d’equipament de la persona. Per tant, en aquest sentit, fins i tot el principal 

carrer comercial del municipi té aquest doble component. 

 

 

 

 

 

 

També hi ha alguns establiments amb imatge menys idònia per a un eix comercial. Així, s’utilitzen 

alguns elements de promoció comercial poc actualitzats. 

  

Hi ha, igualment, presència significativa de serveis financers en baixos comercials. 

 

 

 

Abans d’arribar a la plaça de Catalunya, analitzem els carrers que creuen amb Francesc Macià. En 

primer lloc, és important destacar que la continuació de Jaume I, és a dir, Torrefigueres no té 

activitat comercial (predomini de serveis i locals tancats), fet que impedeix avui dia crear un nou 

eix. La implantació dels cinemes a Jaume I i l’atractivitat de F. Macià fan que aquest carrer tingui 

interès estratègic. També, destaquem el C. Marià Fortuny que sí té més activitat i un Caprabo. 
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Avinguda 11 de setembre i Plaça de Catalunya 

En aquest tram també hi ha equipaments comercials d’alimentació tipus cadena i serveis financers. 

A més hi ha oferta de restauració i alguns establiments d’equipament de la llar amb imatge 

moderna. També hi ha algun element que trenca la imatge de continuïtat. 

 

 

 

 

 

El Carrer 11 de setembre continua més enllà de Plaça de Catalunya fins a la caserna amb comerç i 

serveis. 

 

 

 

El carrer 11 de setembre s’estén fins la ronda de Sant Ramon, al costat de la Caserna i de l’estació 

de Fecsa, sense activitat comercial. Cal tenir en compte que hi ha la major actuació urbanística de 

Sant Boi en fase d’avantprojecte que tindrà efectes en el comerç, com veurem més endavant.  

 

 

 

Mercat de Sant Jordi i voltants (carrer 3 d’abril, Francesc Macià, Indústria i Bonaventura 

Aribau). 

El mercat de Sant Jordi està remodelat i presenta un aspecte molt modern i adaptat a les noves 

pautes de compra. Incorpora un establiment de gran format relacionat amb el lleure i la cultura. Els 

voltants dels mercats tenen un grau alt de comerç que reflecteix la influència que tenen aquests 

equipaments comercials en el comerç urbà.  
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Part sud de Vinyets (entre el Mercat de Sant Jordi- Plaça de Catalunya i la C-245). 

Un cop analitzat els voltants del Mercat de Sant Jordi fem un recorregut breu per la part sud de 

Vinyets fins arribar un altre cop al Mercat. En aquesta zona, destaquem els carrers Jaume Balmes, 

connecta la C-245 amb 11 de Setembre i Pau Claris, i els carrers transversals Bonaventura Aribau, 

Dídac Priu fins a Indústria. 

En primer lloc, dir que en aquesta zona hi ha molta presència de serveis relacionats amb la 

reparació de vehicles. També hi ha força comerços d’equipament de la llar (mobles) i un cop ens 

apropem al Mercat de Sant Jordi i torna a haver força quotidià i alimentari. També hi ha força locals 

en traspàs. En conjunt, podem afirmar que es tracta d’una zona de proximitat comercial ( a vegades 

amb una imatge poc moderna), amb forta presència de serveis en plantes baixes i un entorn urbà 

poc amable per al vianant, característica aquesta última que analitzarem de manera específica en 

el bloc dedicat al microurbanisme comercial a Sant Boi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació anem a veure el comerç al Barri de Casablanca. Com ja hem dit tot el tram de Carrer 

11 de Setembre fins a la Ronda de Sant Ramon no té comerç bàsicament per l’existència de la 

Caserna i de l’estació de Fecsa. Un cop a Sant Ramon, a la vorera que toca amb l’Estació de Fecsa 

hi ha comerç cosa que no passa a l’altre costat per qüestions urbanístiques, situació que tindrem 

ocasió de veure a l’apartat d’actuacions urbanístiques a Sant Boi. 
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Casablanca: 

En primer lloc, a la Ronda de Sant Ramon Sant Ramon hi ha una cadena d’alimentació, fet que pot 

generar certa atracció de clients a la zona. 

 

 

 

 

Els establiments comercials que predominen a Casablanca són els relacionats amb el quotidià 

alimentari i sobretot en l’àmbit dels serveis de bars i restaurants, entre altres. També hi ha una 

presència molt elevada de baixos comercials tancats. Hi ha molts comerços amb imatge antiquada i 

que utilitzen pocs elements de marxandatge visual. 

 

 

 

 

 

Mercat de Torre de la Vila: 

El Mercat de Torre de la Vila és un factor dinamitzador de l’activitat comercial a Casablanca i amb 

bona acollida per part dels veïns. Al voltant del Mercat hi ha comerç amb una imatge més moderna 

que a d’altres parts de Casablanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 OFERTA COMERCIAL QUALITATIVA  

....................................................................................... 
POEC de Sant Boi de Llobregat. Anàlisi i diagnòstic 103 

Districte Centre: Centre Històric i voltants de la Plaça del Mercat Vell. 

Un cop vist el comerç de Casablanca tornem a l’entorn de Sant Jordi per endinsar-nos al districte 

Centre, primer al Centre Històric i, en últim lloc, els voltants de la plaça del Mercat Vell.  

Centre Històric 

A nivell general, la situació del comerç al Centre Històric es veu fortament perjudicada per la 

manca de continuïtat comercial causada, bàsicament, per dos motius: l’existència de baixos 

comercials tancats i per la gran quantitat d’habitatge i aparcaments en planta baixa, qüestió, 

aquesta última, que s’ha volgut corregir amb la regulació dels usos en plantes baixes però que a 

tingut escàs efecte com veurem més endavant. Aquest efecte ja es pot observar des d’alguns dels 

principals accessos com és el següent cas. 

Carrer Joan Bosco i carrer de Montevideo:  

Aquest accés des de Vinyets es caracteritza per una orografia complicada i un entorn urbà poc 

atractiu per a l’activitat comercial. Així, no hi ha comerç. 

 

 

 

 

Carrer Major, Rambla de Rafael Casanova i O’Donnell entorn vianantitzat i comerç 

En aquests carrers més enllà de tenir un entorn urbà bastant adequat a les necessitats del comerç hi 

ha un problema d’oferta comercial i de manca d’atractivitat per a la resta de població de Sant Boi. 

A més del problema de la gran quantitat d’habitatges i aparcaments en planta baixa que trenquen 

la sensació de continuïtat comercial al barri. 

 

Tant el Carrer Major com el Carrer O’Donnell concentren bona part del comerç de la zona. La part 

alta del Centre Històric, el Puig del Castell, no té actualment oferta comercial. Als dos carrers hi ha 

molts locals tancats i molts baixos que són habitatge o aparcament. Aquests dos carrers són els 
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principals eixos viaris del Centre Històric i comuniquen la plaça Cap de la Vila amb la Plaça de 

l’Ajuntament i l’estació de FGC.  

Pel que fa a la plaça de l’Ajuntament hi ha comerç i sobretot equipaments municipals. Però 

destaquem que en aquesta plaça hi ha les galeries Gàter que trenquen amb l’estètica del barri i són 

una barrera que no facilita l’accés al barri des de l’estació de ferrocarrils. 

Acabem amb una referència a l’entorn del Centre Històric. El Centre Històric està envoltat de 

carrers amb molta activitat comercial, parlem de Pascual Roca, Riera Basté, Lluís Castells, Carles 

Martí i Vila i Torres i Bages i, per tant, cal fer actuacions que fomentin l’accessibilitat al nucli antic 

i millorar la permeabilitat al barri amb actuacions urbanístiques. Aquest factor és clau per potenciar 

l’oferta comercial del nucli antic de Sant Boi. L’objectiu ha de ser fomentar el pas per l’interior del 

Centre Històric i crear espais d’atractivitat per capatar l’atenció dels veïns dels altres barris de Sant 

Boi. 

Lluís Castells i entorn del Passatge del Mercat 

Pel que fa a la zona que hi ha entre el Centre Històric i la Muntanyets-Pascual Roca, destaca un 

nucli amb molta activitat comercial, el que hi ha al passatge del Mercat i voltants. Aquest carrer 

que té configuració de plaça està vianantitzat i presenta un comerç modern i d’atractivitat. És un 

dels punts de la ciutat amb major atractiu comercial i urbà. A més, a prop d’aquest punt hi ha 

equipaments culturals. En aquesta zona també hi ha oferta complementària de serveis a la persona i 

de restauració.   

A continuació mostrem unes imatges del comerç del passatge del Mercat. 

 

 

 

 

 

 

 

A més l’efecte d’aquesta zona també es nota en els voltants, com és el cas de Víctor Balaguer i 

Nord. 

 

 

 



3 OFERTA COMERCIAL QUALITATIVA  

....................................................................................... 
POEC de Sant Boi de Llobregat. Anàlisi i diagnòstic 105 

Més enllà d’aquest punt hi ha comerç de proximitat als carrers Anselm Clavé i la Plana. A part 

d’aquests punts comercial fins a l’eix comercial de Pascual Roca no hi ha massa oferta més. 

 

 

 


