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Sant Antoni emprèn les obres que permetran la
construcció de les quatre plantes subterrànies
» Aquesta fase d’obres s’ha adjudicat per un import de 12,9 milions
d’euros
» La modernització amplificarà la potència comercial del mercat, els
beneficis I les interaccions amb el seu eix comercial, el barri I la
ciutat
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» L’estat actual de les obres
Les obres de remodelació de l’històric mercat de Sant Antoni es troben actualment en el punt
de construcció de l’enorme llosa de formigó a nivell de carrer que ha de permetre l’excavació
posterior de les quatre noves plantes subterrànies que tindrà el futur mercat de Sant Antoni. El
passat mes de maig es va adjudicar la fase actual de les obres de reforma, que es prolongaran
fins a mitjans de 2015.
El mercat de Sant Antoni, que el 2007 va celebrar els seus 125 anys, va començar el gener de
2009 els treballs de reforma, rehabilitació i modernització integral de les seves instal·lacions.
Els treballs, dirigits per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) segons el projecte
guanyador del Taller Ravetllat-Ribas, permetran dotar-lo de noves instal·lacions logístiques,
serveis, i d’una configuració comercial que ampliarà les especialitats actuals. A més, els veïns
recuperaran els patis interiors del mercat com a places públiques. El conjunt de la reforma té un
pressupost global de prop de 60 milions d’euros.
En l’actualitat, s’està treballant en l’acabament de la construcció d’una gran llosa de formigó a
nivell del carrer i posteriorment es farà l’excavació subterrània. Aquesta fase d’obres s’ha
adjudicat per un import de 12,9 milions d’euros i les empreses constructores que hi treballen
són Copcisa, Scrinser i Sacyr, que es van constituir en una unió temporal d’empreses (UTE
Sant Antoni Fase II). Actualment, es pot observar el mercat elevat i sostingut per les seves
pròpies columnes.
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Els eixos de la reforma
El projecte de remodelació i modernització el Mercat de Sant Antoni, va ser atorgat en concurs
públic al Taller d’Arquitectes Ravetllat-Ribas en data 19 de desembre de 2007. El projecte
pretén potenciar les peculiars característiques de l’edifici existent, tot reordenant la seva
distribució, dotant-lo de nous serveis per a comerciants i clients a l’alçada del segle XXI i fentlo molt més accessible.
Principals actuacions:


La rehabilitació integral de l’edifici tindrà present el seu caràcter monumental i històric,
restaurant els seus elements (tant estructurals com de tancament), i retornant, com en
el cas de la coberta, als materials originals (ceràmica vidriada).



Es mantindran les vuit entrades actuals, però fent-les visibles des del carrer, alhora que
s’enderrocarà l’actual mur exterior, convertint els 4 patis interiors en autèntiques places
d’ús públic.



Es preveu l’excavació de 4 nivells, que permetran dotar comercialment i de serveis al
nou equipament modernitzat. A la planta -1 hi haurà un vestíbul central que actuarà de
distribuïdor cap als locals comercials. A les plantes -2 i -4, es crearà un aparcament per
al públic, de més de 300 places, i a la planta -3 hi haurà una zona de càrrega i
descàrrega i magatzems per als comerciants.



Sota l'emplaçament actual del Mercat de Sant Antoni es troben algunes restes
arqueològiques pertanyents a la muralla i a la contramuralla medieval de la ciutat de
Barcelona. Durant els treballs realitzats fins ara, s’ha excavat, identificat i catalogat les
restes de l’antic Baluard de Sant Antoni, construït durant el segle XVI i les restes de la
contramuralla datada de la mateixa època.



L’interior del mercat es modernitzarà totalment. Es faran parades noves que oferiran
gran quantitat de productes nous i variats, i s’ubicarà el mercat d’aliment fresc a la
mateixa àrea on es troba actualment.



Els comerços del Mercat dels Encants, quedaran inclosos dins de l’edifici actual, tot
seguint el perímetre del mercat com un passadís de venda no alimentària i per tant
deixaran de situar-se en l’exterior. Aquest és un dels canvis més importants, ja que
integrarà l’oferta del mercat i s’eliminaran totes les operacions logístiques de muntatge i
desmuntatge de parades i de moviment de mercaderies, que històricament han suposat
un problema per comerciants i veïns.



El Dominical del Llibre es mantindrà a la mateixa àrea.
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El Mercat de Sant Antoni, està constituït per 3 mercats diferents: El Mercat del Fresc, el Mercat
dels Encants i el Dominical del Llibre. És el més gran de Barcelona, amb una superfície total de
12.100 m2. i una superfície comercial de 5.214 m2. Amb la reforma, es passarà pràcticament a
30.000 m2 de superfície edificada, i a 15.000 m2 de superfície comercial. Així, el mercat de
fresc doblarà en extensió l’actual Santa Caterina o quadruplicarà La Barceloneta.
El Mercat de Sant Antoni, que dóna nom al barri, és un dels pols d'atracció més importants de
la zona i, amb la seva reforma, es redimensionarà de manera més racional el mix comercial. La
modernització amplificarà la potència comercial del mercat, els beneficis i les interaccions amb
el seu eix comercial, el barri i la ciutat.
Es tracta d'un referent no només pel barri sinó també per tota la ciutat i actua com a pont
generador de cohesió social i integració entre els districtes de l’Eixample i Ciutat Vella. Mentre
duren les obres, l’activitat comercial es fa en tres mercats provisionals: el mercat de Fresc, a la
ronda Sant Antoni, el mercat d’Encants, també a la ronda Sant Antoni i a Tamarit entre Urgell i
Borrell i el Dominical del Llibre, al carrer Comte d’Urgell, entre Tamarit i Floridablanca i a
algunes parades de les dels Encants ubicades a Tamarit.
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» Més enllà dels 125 anys
El Mercat de Sant Antoni va celebrar l’any 2007 el seu 125è aniversari i l’any següent
començava la seva remodelació. Va ser projectat per l’arquitecte municipal Antoni Rovira Trias
entre els anys 1872 i 1882, i construït per la Maquinista Terrestre i Marítima. Va ser el primer
mercat fora de les muralles concebut per abastir tota la ciutat.
Inaugurat el setembre del 1882 per l’Alcalde Rius i Taulet, el mercat respon a la idea d’Ildefons
Cerdà de construir un mercat a l’entorn de la que va ser la porta de Sant Antoni a l’antiga
muralla, just quan es traçava el Pla de l’Eixample de Barcelona i davant la necessitat de dotar
aquesta zona d’un centre de proveïment alimentari.
Més tard, les voreres del seu perímetre i els carrers de l’entorn van ser ocupats per parades
d’articles no alimentaris, donant lloc als Encants de Sant Antoni i al Mercat Dominical del Llibre.
Als anys vint del segle passat es va instal·lar la marquesina metàl·lica que ressegueix el
contorn del mercat.
El mes de gener del 2009, es van construir a la ronda de Sant Antoni, entre Urgell i Casanova,
dos mercats provisionals de 150x16,60 metres i 140x14,90 metres respectivament, que
actualment acullen els comerciants del Mercat de fresc i dels Encants durant el període de
remodelació.
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Mercats en fase de remodelació


Sants: A punt d’acabar l’última fase de les obres i de començar les obres de construcció
de les noves botigues per part dels seus propietaris i de la instal·lació de l’autoservei,
adjudicat en un concurs públic a Mercadona. Està previst que el mercat pugui obrir
portes als seus clients el 2014.



Ninot: Última fase d’obres després de l’excavació del soterrani on s’ubicaran
l’aparcament, la zona de càrrega i descàrrega i l’autoservei, ja adjudicat a Mercadona
en concurs públic. S’estan acabant les obres de fonamentació i estructures fins a la cota
zero. Previsió d’obertura: 2015.



Boqueria: Pel que fa a les obres de la Pl. de la Gardunya, al mercat de la Boqueria,
durant el mes de setembre passat es va obrir al públic el nou aparcament que dóna
servei a comerciants i a clients. També s’està acabant la restauració de l’emblemàtic
pòrtic modernista d’entrada al mercat des de la Rambla.



Sant Martí: el passat mes d’agost es va iniciar la primera d’una sèrie de fases d’obres
que no afecten l’activitat comercial del mercat i tenen l’objectiu de millorar els accessos,
tancar i endreçar l’espai de càrrega i descàrrega i brossa i instal·lar una nova façana.
Les obres van ser adjudicades a l’empresa ACSA Obras e Infraestructuras SAU.



Bon Pastor i Vall d’Hebron: En fase de redacció dels projectes de remodelació dels
dos mercats. La remodelació del mercat del Bon Pastor, s’inclou dins d’un projecte
urbanístic més ambiciós de millora del barri.



Guinardó: El 2010 es van iniciar les obres d’execució del projecte del Mercat del
Guinardó. D’altra banda, s’ha adjudicat a Grup Supeco Maxor S.L.U (Grup Carrefour) la
gestió de l’espai d’autoservei del mercat del Guinardó.

Enguany s’han finalitzat les obres de renovació dels Mercats de la Guineueta i del de
Provençals, inaugurats el passat estiu, i el 25 de setembre es va obrir al públic el nou edifici
d’Encants Barcelona.
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