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L̓Ajuntament de Barcelona licita les obres per a la construcció del nou Mercat de
Montserrat, al districte de Nou Barris

13/02/2022

Temps estimat de lectura: 3 minuts

El nou equipament estarà enllestit durant el segon semestre de 2024, tindrà uns 10.000 metres quadrats de
superfície construïda i compta amb un pressupost de 14 milions dʼeuros

El Mercat de Montserrat continuarà funcionant al seu emplaçament actual fins que finalitzin les obres del nou
espai

L̓ Ajuntament de Barcelona, a través de lʼInstitut Municipal de Mercats de Barcelona, ha licitat les obres per a la construcció del nou Mercat de Montserrat,
al districte de Nou Barris. El nou edifici comptarà amb una superfície construïda de 10.045 metres quadrats distribuïts en dues plantes soterrani, planta baixa i altell. Les actuacions
compten amb un pressupost de 14 milions dʼeuros i la previsió és que les obres finalitzin el segon semestre de 2024.

 

 

El tinent dʼalcaldia dʼEconomia, Treball, Competitivitat i Hisenda, Jaume Collboni ha explicat que “els mercats municipals són una de les joies amb les que compta Barcelona i un
referent per a moltes ciutats del món, dʼaquí la nostra aposta per aquests equipaments amb una inversió de 100 milions dʼeuros aquest mandat per millorar-los” i ha afegit “són
equipaments de proximitat essencials per a la cohesió social, que potencien lʼeconomia de la ciutat i generen ocupació”.

El Mercat de Montserrat està situat a la illa formada per la via Favència, el carrer dʼAiguablava, el carrer de les Torres i el Camí Vell de la Pedrera. En aquesta illa, a més de
lʼequipament, també hi ha zones dʼaparcament, moll de descàrrega del mercat i petites zones de jocs infantils. La voluntat és construir el nou mercat a lʼespai dʼaparcament, de
manera que lʼactual edifici pugui continuar en funcionament fins que es posi en marxa el nou equipament.

El nou mercat estarà situat en una superfície amb un gran pendent. Per aquest motiu, lʼequip redactor del projecte, ONA Arquitectes ha optat per una solució mitjançant la creació
de dues entrades a la planta baixa a dos nivells, fent accessible tant lʼespai públic que es genera entre lʼedifici existent i el nou mercat com el perímetre del propi mercat.

El projecte configura lʼedifici a partir de dos grans blocs, ja que part de lʼequipament quedarà semisoterrat. Així, sota rasant hi haurà dues plates soterrani per als espais
dʼaparcament i logística. La superfície dʼaparcament públic se situa en el primer soterrani amb accés des del carrer de les Torres. En paral·lel, es produeix lʼaccés de mercaderies
directe al segon soterrani, on se sitúa la zona de càrrega i descàrrega, els residus de tot tipus, els magatzems dels paradistes i les zones dʼinstal·lacions, deixant tota lʼactivitat
logística a les plantes soterrani, fora de lʼafectació a la superfície.
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El bloc que queda sobre rasant sʼesglaona per reduir lʼimpacte visual, deixant lʼalçada del mercat per sota del balcó del primer pis de lʼedifici dʼhabitatges del carrer les Torres i per
sota de les cobertes del mercat actual. Allà hi tindran cabuda el supermercat de la planta baixa inferior, amb accés des del carrer Aiguablava, i el mercat a la planta baixa superior,
amb accés des de la plaça pública de nova creació.

 

La distribució dʼespais quedarà de la següent manera:

Planta soterrani -2
Zona magatzems mercat: 880 m2
Logística autoservei: 480 m2
Zona logística i càrrega i descàrrega: 1.050 m2
Zona comunicacions instal·lacions i serveis: 200 m2

Planta soterrani -1
Zona aparcament públic: 1.570 m2
Zona comunicacions instal·lacions i serveis: 320 m2

Planta baixa inferior accés Aiguablava
Autoservei i logística: 1.480 m2
Zona comunicacions, instal·lacions i serveis: 1.030 m2

Planta baixa superior accés Plaça
Zona mercat: 1.450 m2
Zona comunicacions, instal·lacions i servei: 250 m2

Planta altell
Zona despatxos, tallers i sales de reunions: 300 m2
Zona comunicacions, instal·lacions i serveis: 450 m2

 

Per a la construcció dʼaquest nou edifici sʼutilitzaran materials petris i formigons tant a lʼinterior com a lʼexterior a les zones de contacte amb el terreny, reduint de manera
important les feines de manteniment de lʼedifici en aquests punts. A les parts superiors els materials seran lleugers i transparents, i les cobertes, donat que seran visibles des de
molts punts de lʼentorn, tindran tractaments vegetals.

Compartiu aquest contingut

Paraules clau
Institut Municipal de Mercats de Barcelona/ Mercat de Montserrat/ Nou Barris/
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