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Comença l’enderroc del mercat de Sant Andreu 
 

 

» Els treballs de desmuntatge tindran una durada de 6 mesos, amb un cost de 

274.866,59€ 

 

» Es tracta del primer pas per començar a executar la renovació integral del mercat, que 

comptarà amb una façana perimetral vidriada, facilitant la connexió entre l’interior i 

l’exterior i fent més visible des del carrer l’oferta comercial  

 

» El Mercat provisional de Sant Andreu, ubicat al carrer Sant Adrià, acull 18 comerciants 

alimentaris i 6 no alimentaris i estarà en funcionament mentre durin les obres de 

reforma a l’antic mercat  

 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB), 

iniciarà el 27 de setembre els primers treballs per a l’enderroc de l’antic mercat de Sant Andreu, 

que donarà pas a les obres de construcció del nou edifici, en el seu actual emplaçament, a la 

plaça porticada del Mercadal, al cor de l’històric barri. 

 

Els treballs per a l’enderroc del mercat es dividiran en dues parts. Les primeres actuacions que 

es duran a terme els darrers dies de setembre se centraran en netejar i buidar el local de vendes. 

Posteriorment, es seguirà amb el desmuntatge i enderroc dels elements interiors del mercat 

històric, per acabar amb la desconstrucció de l’edifici. L’actuació tindrà una durada de sis mesos 

i compta amb un pressupost de 274.866,59€.  
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El mercat de Sant Andreu serà remodelat totalment. El futur edifici millorarà notablement la 

integració amb l’entorn, a la singular plaça, gràcies a una estructura transparent de vidre en els 

murs perimetrals del mercat que facilitaran la connexió entre l’interior i l’exterior i en què l’activitat 

comercial de les parades serà ben visible des de fora de l’edifici.  

 

Actualment el mercat provisional funciona a ple rendiment en el mòdul situat al carrer Sant Adrià, 

entre els carrers Segre i d’Otger. Allotja 18 comerciants alimentaris i 6 no alimentaris i estarà 

operatiu mentre durin les obres de reforma a l’antic mercat. 

 

El nou mercat de Sant Andreu  

El mercat de Sant Andreu es va crear com a mercat descobert a mitjans del segle XIX i es va 

cobrir per primera vegada l’any 1906. L’any 1914 el mercat es va ampliar i es va envoltar amb 

una altra coberta perimetral més baixa. Ara, el projecte del nou mercat té especial consideració 

per la ubicació del mercat en la singular plaça porticada del Mercadal, al cor històric del barri de 

Sant Andreu de Palomar. 

 

 
Imatge virtual de la futura plaça Mercadal i el mercat 

 

El volum de l’edifici es veurà rebaixat, de forma que l’impacte visual, tant a peu de carrer com a 

nivell dels edificis del voltant, serà més amable, alhora que gran part del perímetre del mercat 

serà de vidre, el que el dotarà d’una gran transparència visual. El projecte també contemplarà la 

urbanització limítrof amb el mercat. L’edifici del mercat estarà format per 2 plantes: planta baixa 
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i soterrani i, un cop acabades les actuacions de remodelació, comptarà amb la següent 

distribució:  

 

 Planta baixa (1.240 m2): comptarà amb l’espai de venda de producte fresc (18 comerços).  

 

 Planta soterrani -1 (1.218 m2): espais de logística del mercat, destinat a magatzems i cambres 

frigorífiques, un habitacle de brossa connectat amb el de planta baixa i instal·lacions.  

 

El Local de Vendes, que es troba en un edifici perimetral, tindrà la següent distribució: 

 

 Planta baixa (370m2): comptarà amb l’espai per ubicar els 5 comerços no alimentaris.  

 Plantes 1 i 2 (140+140 m2): Destinats a oficines i sala d’actes. 

 

Les principals actuacions a executar són:  

 Enderroc de l’actual edifici, tot mantenint només l’encavallament original estructural, i 

construcció del nou edifici amb façana perimetral vidriada.  

 Construcció de planta soterrada destinada a zona logística, de brossa i instal·lacions. 

 Millora de l’accessibilitat i visibilitat del mercat  

 Rehabilitació del Local de Vendes no alimentari i acondicionament de plantes d’administració i 

sala d’actes.  

 Adaptació a les normatives vigents. 

 

Activitats de dinamització de la Plaça del Mercadal 

Amb la voluntat de contribuir a la dinamització de la zona comercial de la Plaça del Mercadal, el 

districte de Sant Andreu ha organitzat diferents activitats populars a la plaça. Durant el darrer 

trimestre de 2018, es duran a terme les següents activitats:  

 

 6 d’octubre: Es farà un taller sobre nutrició i alimentació saludable en el que es presentarà 

una oferta d’entrepans saludables i xerrades sobre nutrició. 

 

 Novembre (dia a determinar): S’hi instal·laran jocs gegants de fusta al voltant de la plaça 

adreçats a infants i adults, s’organitzarà un taller dirigit a nens i nenes per aprendre a 

decorar carbasses, i els comerciants participaran oferint receptes fetes amb carabassa, 

a més d’oferir un petit aperitiu. 

 

 Desembre (dia  a determinar): S’organitzarà un taller dirigit a nens i nenes  de joc simbòlic 

perquè venguin i comprin, amb una instal·lació de fusta que representarà un petit mercat. 

Com a la resta d’activitats, alguns dels comerciants del mercat hi participaran a la 

dinamització.  


