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El Mercat de Bon Pastor posa la primera pedra per iniciar la seva remodelació 
 

 Les obres comencen aquest novembre i s’espera que acabin el 2018 

 

 El mercat farà activitats i una degustació oberta als veïns i veïnes el mateix 

dia de la posada de la primera pedra 

 El nou edifici comptarà amb 9.340 metres quadrats distribuïts en planta 

baixa, altell i dos plantes soterrani 

 

 

El proper 26 de novembre el Mercat de Bon Pastor farà un pas endavant cap a la seva reforma. 

Amb aquest acte s’iniciaran les obres que es preveu que acabin durant l’any 2018. Al mes de 

juliol ja es va adjudicar a la UTE Dragados-Exnovo les obres de remodelació per les quals es 

destinaran 11 milions d’euros.  

Per obrir el projecte al barri i celebrar amb els veïns i veïnes aquest inici, el mercat ha preparat 

activitats durant el matí. 

 

L’Ajuntament de Barcelona ha tret a licitació les obres per a la construcció del nou mercat del 
Bon Pastor, al districte de Sant Andreu, per un import d’11 milions d’euros. Aquest nou mercat 
es construirà al solar que ocupava l’antic, al carrer de Sant Adrià 154-162, i tindrà una superfície 
total construïda d’uns 9.348 metres quadrats. La previsió és que les obres del nou edifici 
comencin durant el darrer trimestre d’aquest any i finalitzin durant l’any 2018. 
 
L’edifici pretén dotar al barri de l’equipament de servei que representa el mercat tradicional, 
actualitzant el seu programa funcional i afegint prestacions que abans no tenia. Autoservei i 
aparcament públic soterrat. També internalitza funcions i serveis que abans estaven a l’exterior, 
com la càrrega i descàrrega i el tractament i dipòsit de residus. 
 
L’edifici pretén dotar al barri de l’equipament de servei que representa el mercat tradicional, 
actualitzant el seu programa funcional i afegint prestacions que abans no tenia, com per 
exemple un autoservei i un aparcament públic soterrat. També internalitza funcions i serveis 
que abans estaven a l’exterior, com la càrrega i descàrrega, l’aparcament de vehicles comercials, 
i el tractament i dipòsit de residus, garanteix la funcionalitat i connectivitat dels espais i preveu 
la construcció del nou equipament sobre l’antic solar del mercat, al carrer de Sant Adrià 154-
162 i el posterior enderroc de la carpa provisional. 
 
Per celebrar aquest inici de les obres, el mercat ha preparat animacions durant tot el matí de 
dissabte. Hi haurà música en directe, degustacions i activitats infantils per fer partícips a tots els 
veïns i veïnes del barri. 
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Amb la remodelació del mercat de Bon Pastor es preveu augmentar d’un 70 o 80% el nombre 
de visitants, revitalitzar  
la vida al mercat, i dinamitzar el petit comerç de l’entorn. En el cas del Bon Pastor el repte més 
gran és fer que el mercat sigui un veritable revulsiu atès el declivi comercial que ha patit en els 
darrers anys.  
 

 
 

 

Imatge virtual de l’estructura de l’edifici 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Un edifici sostenible i amb il·luminació natural 
 
El projecte de l’edifici aposta per la sostenibilitat de l’espai, donant resposta a les necessitats del 
veïnat i a l’adequació de l’entorn. L’edifici disposa d’una classificació energètica A. Això 
s’aconsegueix gràcies al tractament de la pell de l’edifici, juntament amb les mesures de 
comportament actiu del conjunt de les instal·lacions energètiques que corresponen al 
funcionament del dia a dia del mercat. 
 
El projecte del nou mercat, d’AA25/SCP Arquitectura & Instal·lacions, garanteix un edifici 

sostenible gràcies al comportament energètic passiu (factor de forma, aïllament i protecció 

solar) i la connectivitat entre els espais. A més comptarà amb una instal·lació d’aerotèrmia per 

l’aigua calenta i la climatització i plaques solars fotovoltaiques de producció de corrent elèctric 

per a ús propi de l’edifici. Així, a l’estiu oferirà l’efecte ombra sobre la pell interior del tancament 

i a l’hivern, amb el convenient aïllament tèrmic, limitarà les pèrdues de calor. 

 

 
Imatge virtual de la coberta de l’edifici 
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L’edifici compta amb 9.340 metres quadrats distribuïts en planta baixa, altell i dos plantes 
soterrani 

 
 
La façana comptarà amb un 
tractament uniforme i una imatge de 
neutralitat cromàtica amb un acabat 
blanc de la pell de l’edifici que 
facilitarà la integració en l’entorn, 
afavorida també per l’alçada del 
mateix, que serà inferior a la de les 
edificacions del voltant.  
 
El mercat del Bon Pastor està 
actualment situat en una carpa 
provisional des de l’any 2009, al carrer 
de Sant Adrià 168. L’antic edifici del 
mercat de l’any 1960 va ser 
enderrocat degut al seu estat de 
degradació. 
 

Imatge virtual parcial de la façana del carrer Sant Adrià 


