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EL MERCAT DEL GUINARDÓ
INICIA LA SEVA TRANSFORMACIÓ
E l vell mercat del Guinardó
aviat serà història. En breu
s’iniciaran les obres de
construcció del nou mercat que
el transformarà en un dels més
moderns de Barcelona.
A partir del 15 d’abril i mentre
durin les obres, els comerciants
es traslladaran a un mercat
provisional que continuarà
oferint el producte fresc, la
varietat i qualitat de sempre.
Aquest mercat, situat al carrer
Teodor Llorente, disposa d’un
ampli aparcament gratuït i de
totes les comoditats i serveis
per als clients.
L’antic mercat del Guinardó aviat passarà a la història.
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EL MERCAT PROVISIONAL
DEL GUINARDÓ
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Què li sembla la futura
remodelació del mercat?
Josep Munt, propietari
d’una parada de queviures
“ A partir d’ara tot serà
diferent, segur que tot
millorarà. Cal dir als
clients que al mercat
provisional hi trobaran de
tot! Moltes més coses
que ara! De ben segur
que la gent ho agrairà”

E l mercat provisional acull quinze parades en el seu interior; dues
fruiteries, dues carnisseries, quatre peixateries, dues parades
d’aviram i ous, dues cansaladeries, una parada de llegums i plats
cuinats, un forn amb degustació i una parada de productes no alimentaris dedicada als gèneres de punt.
El nou mercat també tindrà un espai adequat per a la recollida
selectiva de brossa i dos magatzems amb cambres frigorífiques. La
zona de càrrega estarà ubicada al carrer Teodor Llorente.
A més, el nou mercat ofereix als clients una zona exclusiva
d’aparcament gratuït, perquè tot siguin facilitats.

Toni Escoy, peixater
“Renovar-se o morir. Les
instal·lacions del mercat
estaven molt velles i calia
una millora. Al mercat
provisional segur que
estarem molt bé!!”

Pilar Puy, carnissera
“És una reforma molt
necessària. Segur que el
futur mercat quedarà molt
bonic. Animem als clients
que vinguin i comprin, el
nou mercat tindrà
aparcament gratuït, serà
molt més còmode venir a
comprar”.

LLISTAT D’ESTABLIMENTS DEL NOU MERCAT
FRUITES I VERDURES
Ana
Carme i Lluís

617 39 73 79
93 436 83 94

CARNISSERIA
Pepita i Joaquim
Ramon Grifoll

93 455 66 62
93 450 49 89

PEIX-MARISC
Celso Sans
Toni
Josep Sans i fill
Lourdes

93 347 01 20
93 347 87 35
93 435 13 16
93 435 18 75

AVIRAM I OUS
Pilar
Elvira Solé

655 88 70 64
93 436 84 34

CANSALADERIA
Lourdes i fill
Queviures Munt

NO ALIMENTARI
93 455 65 68
93 435 64 49

LLEGUMS I CUINATS
Santi i Anna

Géneres de punt La Boutique de Pilar

FORN-CAFETERIA
93 450 18 59

I a més, O'pan, un forn degustació!
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EL FUTUR MERCAT DEL GUINARDÓ, Sabíeu què...
UN PROJECTE DE BARRI

...el mercat va obrir a la venda el dia de
Sant Josep de l’any 1954?

L’ edifici actual del mercat serà enderrocat durant

l’accés als clients del CAP i del nou mercat del
Guinardó.El Mercat de Fort Pienc va néixer l’any
2003 en una zona que no existia cap mercat municipal. Aquest mercat està integrat a una illa de
serveis públics que acull una residència per gent
gran i centre de dia, una escola bressol, una escola
de primària, un centre cívic, una biblioteca i una
residència d’estudiants.

els propers mesos i en el seu lloc es construiran
edificis que integraran nous serveis per al barri.
Aquest espai actuarà com a centre de polaritat i
ajudarà al mercat a esdevenir un veritable motor
comercial.
Les obres del mercat provisional es troben emmarcades en la Unitat d'Actuació 3, (UA3), que abarca
l’illa delimitada pels carrers Teodor LLorente, l’Oblit,
la Garrotxa, Dr. Valls i el passatge de Llívia.

Els 5 anys d’història d’aquest projecte han consolidat aquest espai com a l’epicentre de la vida social
d’aquest barri de la ciutat. El futur mercat del Guinardó s’emmarca en un projecte molt semblant,
la similitud dels projectes portarà, de ben segur, a
una semblança en els resultats comercials, que a
Fort Pienc són exitosos.

El projecte contempla la construcció d’ habitatges
de protecció oficial, el Centre d’Atenció Primària
Salut Guinardó, un casal per a joves, un centre per
a la gent gran, l’Escola Bressol Guinardó, una residència de Gent Gran i centre de dia i dues zones
verdes de 2800 metres quadrats de superfície. La
urbanització del passatge Llívia esdevindrà un futur
eix comercial i el carrer Teodor Llorente tindrà doble
sentit de circulació. Està previst que hi hagi al voltant de 250 places d’aparcament per a facilitar

El conjunt de serveis públics que s’integraran en
el futur equipament, modern i adaptat a les noves
tecnologies, estan adreçats a les persones, des dels
més grans, fins als més petits, per a millorar la seva
qualitat de vida.

... el mercadal anterior al mercat antic
ocupava el mateix emplaçament que té
actualment el mercat provisional?
...el mercat del Guinardó va ser dels primers de la ciutat en sortejar un cotxe
entre els seus clients l’any 1986?
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1 i 2.Imatges virtuals de l’entrada del futur mercat. 3.La Pepita Serra Roig, veïna del barri de 96 anys, veu amb il·lusió la nova etapa del mercat.
4.Els comerciants esperen eufòrics l’inici de la remodelació.
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... els carnavals al Guinardó s’han caracteritzat, des de fa 15 anys, pel gran concurs de disfresses infantil que organitzava la junta de comerciants del mercat?

Més fàcil... impossible!
Els comerciants del Mercat del Guinardó
saben que, ben entrat ja el segle XXI,
l’aparcament gratuït és un servei molt útil
per als clients. Per aquest motiu, han decidit que, des del primer dia al mercat provisional, volen oferir la possibilitat que la seva
gent arribi en cotxe per a realitzar les seves
compres.
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UN MERCAT MODERN
PEL GUINARDÓ
El Guinardó està d’enhorabona, el mercat estrena
emplaçament provisional. Aquest espai allotjarà els
comerciants mentre duri la remodelació de l’històric mercat
i serà, de ben segur, un potent motor comercial per tota la
seva l’àrea d’influència. Molt aviat s’iniciaran les obres de
remodelació de l’antic mercat que estan emmarcades en
la Unitat d'Actuació 3, (UA3), que abarca l’illa delimitada
pels carrers Teodor Llorente, l’Oblit, la Garrotxa, Dr. Valls
i el passatge de Llívia. En aquest espai es construiran
habitatges d'ús públic, un Centre d’Atenció Primària, un
casal per a la gent gran, una escola bressol i dues zones
verdes de 2800 metres quadrats de superfície.
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ELS MERCATS DE SANTS I EL NINOT
APROVEN LA SEVA REMODELACIÓ

Els mercats són espais oberts, de diàleg i relació que ajuden
a cohesionar els nostres barris. I són també estructures
importats en la vida econòmica de la ciutat. Des dels anys
90, l’Ajuntament ha iniciat un ambiciós pla de modernització
i remodelació dels mercats. Estem convençuts que
modernitzar els mercats és modernitzar la ciutat i fer de
Barcelona un lloc encara millor per viure-hi.

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona

Els comerciants dels mercats del Ninot i de Sants han
aprovat en les seves respectives assemblees, per un
amplíssim consens, iniciar el procés de remodelació i
modernització que els ha proposat l’IMMB. El procés
s’iniciarà immediatament. En pocs anys, Sants i El Ninot
estaran adequats i al dia. Amb aquestes noves
remodelacions, i les de La Llibertat, Les Corts, La Guineuta,
El Bon Pastor i l’emblemàtica de Sant Antoni, Barcelona
farà un nou pas per mantenir el seu lideratge a Europa com
a capital dels mercats d’alimentació fresca.
Els mercats municipals són un actiu important per a
Barcelona i una peça destacada en l’economia de la ciutat.
En la venda de producte fresc, la qualitat i l’atenció al client
ocupen una posició de lideratge i són els principals
proveïdors per a la majoria de la població. En el conjunt de
la xarxa de mercats hi comptem 3.500 establiments i més
de 5.000 llocs de treball directes. Una estimació del nombre
de visitants, situa la xifra en prop dels 50 milions a l’any i
els clients que hi compren ho fan per un valor aproximat
de 500 milions d’euros anuals.
Aquesta important inversió en esforços i en diners és una
mostra de la voluntat política del consistori per continuar
endavant i impulsar la transformació dels mercat, adaptantlos a les necessitats que clients i comerciants exigeixen en
ple segle XXI.

Jordi W. Carnes
President de Mercats
de Barcelona
Tinent d'Alcalde d'Hisenda
i Promoció Econòmica

Amb el suport de:

L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona
(IMMB) està duent a terme la millora i actualització
global de la xarxa de 40 mercats d’alimentació de
la ciutat. Actualment estan en rehabilització, a més
del mercat del Guinardó, els mercats de la Llibertat
i les Corts. L’esperada remodelació del Mercat de
Sant Antoni començarà el 2009 i acaben de ser
aprovades les futures remodelacions del Mercat de
Sants i del Ninot.
El Mercat de la Llibertat les obres avancen a bon
ritme. En l’estat actual de les obres es poden
apreciar els processos de micropilotatge i
estintolament de l'estructura existent, tècniques
que permeten realitzar les tasques d'excavació i de
buidatge de les plantes soterrànies tot mantenint
estable l'estructura de l'edifici. Les obres estan
previstes que finalitzin en el període d'un any. Un
cop estiguin enllestides, el renovat mercat
s'adaptarà a les necessitats del segle XXI.
Les obres de remodelació parcial del Mercat de Les
Corts també avancen segons els terminis establerts.
Ja s’han finalitzat les obres del nou accés i s’ha
pintat l’interior del mercat. Els treballs de
construcció de la façana principal està previst que
s’enllesteixin en breu. L’assemblea de venedors del
mercat de Sants va aprovar el 5 de març de 2008
al vespre, per una amplíssima majoria del 94%

donar llum verda a l’inici del procés de reforma del
mercat que proposa l’Institut Municipal de Mercats
(IMMB). Aquesta aprovació s’uneix a la que van
donar també en assemblea els comerciants del
Ninot el 25 de febrer de 2008. Així doncs amb la
qual cosa es pot considerar iniciat el procés de
modernització dels dos mercats.

La remodelació dels mercats del
Ninot i de Sants són projectes inclosos en el Programa d’Actuació
Municipal 2008-2011.
Durant aquest mandat, l’Ajuntament de Barcelona
té l’objectiu de finalitzar les remodelacions integrals
dels mercats de la Llibertat i Les Corts i iniciar les
dels mercats de Sant Antoni, El Ninot, Sants, El
Guinardó, El Bon Pastor i Provençals, La Guineueta
i La Vall d’Hebron.

Departament de Comunicació IMMB
Director: Jordi Tolrà • Redacció: Marc Rabanal, Agnès Russiñol
Coordinació: Departament de Comunicació IMMB • Fotos: Gabriel Cazado,
Jordi Casañas • Edita: Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Tel. 93 413 28 58 • Fax 93 413 28 99 • www.bcn.cat/mercatsmunicipals

DIPÒSIT LEGAL B.52452-2004

Col·labora:

www.generic.cat

NOVES INVERSIONS PELS
MERCATS MUNICIPALS

