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Un centenar d’establiments comercials s’han implantat a L’Illa del
Centre en els darrers 10 anys

Dijous 18 d'octubre de 2018

De les 200 activitats registrades en aquest espai central del municipi, la meitat
s’han donat alta a partir de l’estrena del Mercat Municipal i la reforma de
carrers per donar prioritat per a vianants

109 de les 206 activitats comercials ubicades a L’Illa del Centre s’han implantat en
aquesta zona del municipi en els darrers 10 anys. Segons dades facilitades per la
Unitat d’Activitats de l’Ajuntament, un 53% dels establiments s’hi ha instal·lat a
partir de l’estrena del Mercat Municipal, l’any 2008, i de la reforma de carrers per
donar prioritat als vianants.

Segons la regidora de Dinamització Econòmica, Anna Marmol, “aquest dades
confirmen l’augment de la demanda de locals comercials a L’Illa del Centre”. I
afegeix: “l’ocupació comença a ser força alta i està augmentant
considerablement amb el canvi de fesomia que està experimentant aquesta
zona en els darrers any, amb la implantació de vies de plataforma única i amb
prioritat per a vianants”.

En els darrers dos anys, coincidint amb la finalització de les obres als carrers de
Sala Boadella, Montcada i Hospital, 24 activitats han escollit L’Illa del Centre  per
desenvolupar-hi la seva activitat comercial.“S’ha notat un increment de tot el
sector d’establiments d’equipament a la persona, especialment pel que fa a les
botigues de roba”, afirma Marmol, que explica que “una quarta part de les
activitats que s’han establert al centre urbà són d’aquest sector”. “A més,
aquesta part del municipi ha millorat en presència d’oferta de restauració,
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alimentació, oci i cultura i de serveis”.

Pel que fa a la resta de sectors, també destaca els 21 nous establiments
d’alimentació que hi ha a L’Illa del Centre des del 2008, bona part dels quals són els
del Mercat Municipal. Pel que fa a la resta de sectors, en els darrers 10 anys s’han
implantat 15 d’establiments de restauració, 8 del sector de l’oci i la cultura, 7
d’equipament de la llar, 5 del sector de farmàcia, drogueria i perfumeria i 19 de
diferents serveis.

A més dels carrers de Sala Boadella, de Montcada i de l’Hospital, L’Illa del Centre
inclou també els carrers Major i de General Boadella, el passeig de Tolrà, parts del
carrer de Sant Pere d’Ullastre i de l’avinguda de Sant Esteve, els carrers de Santa
Perpètua, de Roger de Llúria, de Mestre Ros, de les Fàbregues, de Colom, de
Torras, part de la carretera de Sentmenat i les places de Cal Calissó i Major.

Sobre un 45% dels establiments comercials de la vila es troben ubicats dins l’àmbit
de L’Illa del Centre.
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