Renovació de la plaça de la Marina:
un nou espai públic,
un nou mercat municipal

Barcelona, octubre 2003

Entre el conjunt d’accions presents i futures que s’estant duent a terme a la
Marina-Zona Franca, el Pla Central de la Marina transformarà la fesomia
del barri amb l’actuació a ’illa Philips i a la plaça de la Marina.
Aquesta operació urbanística és molt emblemàtica: la creació del nou
mercat de la plaça de la Marina s’ha d’analitzar des d’un punt de vista
general, com a part integrant del projecte de futur de desenvolupament
del barri.
L’Ajuntament de Barcelona, conscient de que la funció dels mercats no és
només comercial sinó també social, ha proposat i desenvolupat aquest projecte
amb la finalitat de provocar la dinamització d’un espai i d’un equipament que
poden oferir una més gran rendabilitat social.
Amb aquest objectiu, des del mes de setembre del 2002 s’està duent a
terme la reordenació de la plaça de la Marina en dos espais diferenciats:
• La zona de la plaça pròpiament dita, amb una zona de descans i una
altra d’infantil
• La zona sota plaça, amb el nou mercat municipal de la Marina
La plaça
Serà un gran espai cívic, amb més arbrat, una zona de jocs infantils i diverses
zones d’estada. Es tracta, en definitiva, de potenciar el seu ús lúdic i de gaudi
per al veïnat.
L’antic mercat del Port
• El mercat del Port va ser inaugurat l' any 1973, per al proveïment del barri
del Port, a la Zona Franca.
• La seva remodelació, inclosa en el PAM 2000-2003, respon a la necessitat
de modernitzar i fer més competitiu un mercat amb excedent d’oferta
comercial no ajustada a les demandes de consum de la zona, amb una
creixent oferta
proporcionada per d’altres superfícies comercials de
l’entorn, i ubicat en un barri que ha sofert grans canvis estructurals
(eliminació d’antigues fàbriques, construcció de nous habitatges, creació de
nous espais verds, obertura de nous carrers, ordenació del nus viari de
plaça Cerdà …)
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El nou mercat de la Marina
Respon a un model més modern, còmode i competitiu.
• La càrrega i descàrrega, i la recollida de brossa són soterrats, per evitar
molèsties al veïnat.
• Conserva la seva oferta tradicional de producte fresc de qualitat,
amb 29 establiments, i hi afegeix una nova oferta complementària amb
la instal·lació d’un supermercat, adjudicat mitjançant concurs a
l’empresa “Bon Preu” (marca comercial Orangutan). També disposa de
6 establiments no alimentaris (tèxtil...)
• El canvi de nom respon a la nova ubicació del mercat (pl. de la Marina
de Sants)
• L’inici de l’activitat comercial al nou mercat i, conseqüentment, el
tancament de l’antic mercat es produïrà el proper dijous 16
d’octubre. Quedarà pendent la finalització de les obres del
supermercat, previstes per a mitjans de desembre.
• Aparcament: existeix un acord amb una empresa immobiliària que
està actuant a l’Illa Philips, per a la reserva de places per als clients
del mercat (sistema pupilatge).
• El mercat compta també amb climatització, ascensors, i rampes que
milloren l’accesibilitat.
Inversió
2,7 milions euros
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