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OBRE LES PORTES EL NOU
MERCAT DE SARRIÀ
E l nou mercat de Sarrià ja és a punt.
Després de la remodelació duta a terme
per l’Institut Municipal de Mercats
(IMMB), el mercat comença una nova
etapa on s’ha modernitzat tot conservant, això si, la tradicional qualitat dels
productes que s’hi venen i l’exquisida
atenció al client que l’han distingit
històricament.
La rehabilitació s'ha realitzat en un
temps rècord de menys d’un any i ha
permès crear un espai més agradable
i confortable a la sala de vendes, amb
botigues noves, nous magatzems i càmeres frigorífiques i un nou aparcament. També s’han adaptat els accessos per a persones amb mobilitat
reduïda i construït un nou vestíbul. S’ha
rehabilitat la façana, exponent del modernisme català i s’han instal·lat nous
sistemes elèctrics i d’enllumenat.
Imatge de la façana del nou mercat de sarrià.
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UN MERCAT DE BARRI

EL BUTLLETÍ INFORMATIU DELS MERCATS MUNICIPALS DE BARCELONA

Què li sembla
la remodelació del mercat?

E

l Mercat de l’antiga vila de Sarrià data del 1911, moment en que va veure la llum el projecte
dels arquitectes M. Coquillat i A. Calvet, 1. L’edifici es va ubicar a l’espai de l’antic hort de
la rectoria de la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. El mercat ha estat sempre vinculat al seu
barri, antiga Vila independent que va ser agregada a Barcelona l’any 1921.

Artur Àngel Gòngora,
President de l’associació
de comerciants
“El mercat ha quedat
molt bé. La reforma era
molt necessària. Era una
obra complexa però ha
quedat molt maco.
No es pot demanar més”.

Sergi Serra, peixeter

ABANS

ARA

“Els resultats obtinguts en aquesta reforma integral han revaloritzat les qualitats
pròpies d’aquest edifici històric que data del 1911, projectat pels arquitectes
M.Coquillat i A. Calvet, adaptant-lo a les necessitats actuals d’un modern
equipament comercial.

“El Mercat ha quedat
molt maco i nosaltres
hem fet una aposta important per renovar-nos.
Som pioners en la degustació de productes a la
mateixa parada”.

L’actuació més visible es concentra en l’àmbit de l’accés principal des del
Passeig Mª Elisenda de Moncada. S’ha creat una nova relació visual interior–
exterior amb un gran finestral de vidre, i una nova configuració de l’escala
interior i un ascensor pels clients, eliminant l’antiga escala exterior que envaïa
l’espai públic."

Germanes Busquets,
peixeteres
“El mercat ha quedat molt
bé, ha valgut molt la pena!
Ara volem que vingui gent”.

Àgata Vila

LLISTAT D’ESTABLIMENTS DEL NOU MERCAT
CARNISSERIES/POLLERIA/OUS
Mei i Artur
Núria
Carns Madroñal
Casademunt

93 203 46 72
93 203 04 51
93 203 04 68
93 203 22 53

Aviram Fina
Aviram Rosa
Carniceria Berzunce
Aviram Mª Carme
Carnisseria Neus i Mari

93 205 33 58
93 203 61 08
93 203 04 60
93 204 73 16
93 203 40 38

CANSALADERIA
Cansaladeria Pere Vila
Cansaladeria Antònia

93 280 40 19
93 203 03 74

Xarcuteria-Degustació
Mar

93 203 69 68

PEIX FRESC I MARISC
El racó del mar
Ms peixaters

661 96 88 02
93 203 97 81

Peixateria Fèlix
93 203 04 53
El port de Llançà (Montse) 93 203 27 55

PESCA SALADA
Busquets

660 59 90 07

Bacallaneria Masclans

FORN DE PA
La Torna

93,3081343

FRUITES I VERDURES
Fruiteria Mercè
Fruites Amor

93 204 32 43
93 280 13 88

MENJARS I BEGUDES
Bar del Mercat

619 81 45 78

LLEGUMS/ESPECIALITATS
606 09 42 09
Llegums Mariano

93 205 69 89

Fruites i Verdures Miquel 670 57 98 55
Fruiteria Mª Dolors
93 203 03 75

TENDES EXTERIORS
Mummy
Tinta Xina
Rosetta
El ràpid del Mercat

93 205 23 67
93 204 75 16
93 205 13 19
654 36 61 20

AUTOSERVEI
Superestalvi

93 205 29 13

Zoco Sur
Bar Elisenda
Pompea Shop
151

93 203 04 39
93 203 04 51
93 204 65 12
93 203 54 21
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NOU MERCAT, MERCAT PIONER
E

l nou Mercat de Sarrià ja és una realitat.
La remodelació de l’edifici realitzada per
l’Ajuntament de Barcelona per mitjà de l’Institut
Municipal de Mercats (IMMB) s’ha fet un el temps
rècord de menys d’un any i ha culminat amb un
nou espai de venda més agradable i modern i amb
nous serveis als clients

L’actuació municipal ha permès també l’enderroc
de les escales ubicades a l’entrada del Passeig de
la Reina Elisenda, que ha donat pas a una moderna
entrada principal, dotada d’ascensor i totalment
adaptat per facilitar l’accés de tots els clients, inclosos els que tenen la mobilitat reduïda. L'accés
principal es comunica amb el nou aparcament.
Igualment, s’ha adaptat una entrada posterior, al
costat de l’autoservei, i ampliat l’entrada lateral.

La nova Sala de Vendes del mercat ara llueix amb
establiments més espaiosos, construïts amb materials nobles (alumini, vidre) i alguns amb espai per
a la degustació de productes. La modernització ha
introduït establiments amb barra de degustació, on
es pot menjar el que s’acaba de comprar a la mateixa parada.

Pel que fa a la sala de vendes, el nou mix comercial
té establiments que gaudeixen d’obradors i d’espais
de degustació. També s’ha posat un paviment nou
a terra i s’han renovat els desguassos. L’autoservei
s’ha remodelat totalment.

També s’ha construint un nou habitacle per gestionar els residus (reciclatge i reutilització de la brossa)
i s’ha renovat la instal·lació elèctrica, l’enllumenat
i la climatització. Pel que fa a la coberta, se n’ha
instal·lat una de nova dotada amb aïllant tèrmic,
igual com es va fer al Mercat de Poblenou.

Mercats de Barcelona, a petició de
l’associació de comerciants, també
s’ha encarregat de la restauració de
l’històric rellotge del mercat.
L’empresa constructora G56, la mateixa que va
reformar integralment el Mercat de Poblenou, és
la que s’ha encarregat de la remodelació. L’arquitecta que firma el projecte és Àgata Vila.

1

2

1,2 i 5 Imatge de les noves parades, totalment modernitzades. 3 La nova porta principal ha facilitat l'accessibilitat al mercat. 4 La sala de vendes té més lluminositat.
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Nou pàrquing i magatzems
Aparcament per
clients

Cambres frigorífiques

El nou mercat gaudeix d'aparcament
per a 20 places.
La primera hora
d’aparcament és
gratuïta per als
clients.

S’han construït tres noves cambres
frigorífiques; una destinada als
productes càrnics, una a la fruita
i la verdura i una pel peix. Les
cambres estan comunicades amb
el mercat a través d’un muntacàrregues. Al costat de les cambres
també hi ha una sala de desossat.
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ESTRENEM MERCAT,
MILLOREM SARRIÀ
Els mercats municipals d’alimentació han estat sempre, i
encara són, un element fonamental de la vida als diferents
barris de Barcelona, fins i tot des d’abans que alguns dels
avui barris s’afegís al conjunt de la ciutat, com és el cas de
Sarrià. Els mercats són un lloc excel·lent i molt agradable
per comprar aliments de qualitat. Però són també entitats
que generen riquesa per a la ciutat i l’ajuden a transformarse mantenint un determinat estil de vida, en el qual la
proximitat i sostenibilitat són bàsics. Des d’un punt de vista
econòmic, els mercats generen treball, fluxes comercials i
com a plaça, com a àgora, ajuden a la cohesió social i la
vertebració dels barris.
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ELS MERCATS DE LA LLIBERTAT,
LES CORTS I EL GUINARDÓ
INICIEN LA SEVA REMODELACIÓ

El mercat de Sarrià necessitava posar-se al dia. Per això
l’Ajuntament, per mitjà de Mercats de Barcelona, ha invertit
diners i esforços per tal que, juntament amb els comerciants
pugui des d’ara gaudir de millors serveis. La modernització
incorpora modernes càmeres frigorifiques i magatzems, un
aparcament per als clients, noves instal.lacions logístiques
i una xarxa d’enlumenat nova. També s’ha adaptat per a les
persones amb mobilitat reduïda. Les botigues són ara més
grans, més lluminoses i funcionals. El nou mercat manté
el millor de la seva tradició (producte fresc excel·lent i
acurada atenció personal) i incorpora tot allò que cal al
segle XXI per segir sent un establiment líder.

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona

Els mercats són un tret característic de la identitat de
Barcelona i de Catalunya. Són espais oberts, de diàleg i
relació que ajuden a cohesionar els nostres barris. I són
també estructures importants en la vida econòmica de la
ciutat. Des dels anys 90, l’Ajuntament ha iniciat un ambiciós
pla de modernització i remodelació dels mercats de la ciutat.
Comptant el mercat de Sarrià, que s’inaugura aquest
setembre de 2007, són ja 17 els mercats que han estat
modernitzats.
Gràcies a aquesta inversió, Barcelona és avui la capital
europea dels mercats. Cap altra ciutat del nostre continent
n’aplega tants, quaranta d’alimentació fresca i sis mercats
especials. En aquest nou mandat municipal, he assumit la
responsabilitat de presidir la xarxa de Mercats de Barcelona.
Vull expressar públicament la meva voluntat de continuar
treballant per garantir el lideratge que els nostres mercats
tenen i de fer-ho amb la participació de tothom, en especial
dels comerciants i de les seves associacions.

Jordi W Carnes i Ayats
President de Mercats
de Barcelona
Tercer Tinent d’Alcalde

L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona
(IMMB) està duent a terme una millora i actualització global de la xarxa de 40 mercats d’alimentació
de la ciutat. Actualment estan en rehabilitació els
mercats de la Llibertat, Les Corts i el Guinardó.
El Mercat de la Llibertat ja està totalment immers
en els treballs de remodelació. Mentre els comerciants segueixen atenent els clients amb la qualitat
de sempre al mercat provisional situat a la Plaça
Gal·la Placídia, la reforma de l’antic edifici avança
segons el termini previst. La rehabilitació engloba
la restauració de l'edifici, el soterrament del moll
de descàrrega, la millora de la recollida selectiva
de la brossa, la climatització, la renovació del mix
comercial i la construcció d'un aparcament per als
comerciants, entre d'altres millores.

El Mercat de Les Corts ha iniciat
també els seus treballs de reforma. La remodelació, prevista en
el Pla d'Acció Municipal (PAM)
2004-2007 va començar el mes
de juny.

La reforma està seguint el model utilitzat en els
mercats del Poblenou i Sarrià és a dir, sense cap
mercat provisional, compaginant la remodelació
amb l'activitat comercial habitual.
La reforma del mercat respon a les necessitats de
modernització de l'edifici i del seu mix comercial.
Una vegada finalitzada, transformarà l'edifici en
un potent motor comercial.

Amb motiu de la remodelació,
molts dels establiments estan fent
la parada nova. Es preveu que les
obres duraran un any i conviuran
amb l'activitat habitual del
mercat.
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