ELS MERCATS PROVISIONALS DE SANT ANTONI
OBREN PORTES EL 14 D'OCTUBRE
Les noves intal·lacions estan ubicades a la Ronda de Sant Antoni, entre
els carrers de Comte d'Urgell i Casanova




S'amplien els horaris comercials per a la clientela

Els mercats provisionals permeten mantenir l'activitat comercial amb
normalitat


Barcelona, 9 d'octubre de 2009
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El proper dimecres 14 d'octubre de 2009 començaran a funcionar els mercats provisionals
de Sant Antoni, mantenint l'activitat comercial del mercat, que es trasllada de l'actual edifici
el dissabte 10 dʼoctubre, al finalitzar lʼactivitat comercial, per iniciar el procés de
remodelació integral. Les noves instal·lacions estan ubicades a la Ronda de Sant Antoni,
entre els carrers de Comte dʼUrgell i el de Casanova.

Els dos mercats provisionals allotjaran lʼactivitat comercial mentre duri la remodelació integral de
lʼhistòric mercat, l'obra de major magnitud projectada per l'Institut Municipal de Mercats de
Barcelona, per la seva complexitat urbanística i l'elevat nombre d'agents socials implicats en la
modernització del mercat més gran de la ciutat.

Les noves estructures, de 150x16,60 metres (mercat de fresc) i 140x14,90 metres (encants)
respectivament, acolliran els comerciants del Mercat de Sant Antoni durant el període de
remodelació de l'històric edifici. El mercat provisional dʼalimentació està ubicat entre els carrers
Comte dʼUrgell i Villarroel, i el dels Encants en el tram entre Villarroel i el carrer de Casanova. El
mercat del Llibre Dominical mantindrà, de moment, la seva ubicació exterior pels voltants del
mercat.

El projecte definitiu dʼexecució de la remodelació del Mercat de Sant Antoni i de construcció dels
mercats provisionals va ser atorgat en concurs públic al Taller dʼArquitectes Ravetllat-Ribas
amb data 19 de desembre de 2007. Les obres de construcció dels mercats provisionals de Sant
Antoni es van adjudicar a UTE DRAGADOS, S.A - TAU ICESA. La construcció dels mercats
provisionals de Sant Antoni estava prevista al PAM 2008-2011.

En el mercat provisional de fresc hi haurà 96 establiments en total, oferint una àmplia i variada
oferta comercial. En el provisional dels Encants, 114 establiments.
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Horaris dels nous mercats provisionals

Mercat d'Alimentació

De dilluns a dijous de 7h a 14:30h i de 17h a 20:30h
Divendres, dissabtes i vigílies de festiu de 7h a 20:30h

Mercat dels Encants
Dilluns, dimecres, divendres i dissabte de 9h a 20h

Cal destacar lʼobertura dels mercats provisionals els dissabtes a la tarda, així com les
vigílies de festius, ampliant dʼaquesta manera els horaris de compra per a la clientela.

Els mercats provisionals que estaran ja en funcionament el 14 d'octubre disposen de totes les
infraestructures necessàries per desenvolupar lʼactivitat comercial amb normalitat, com
magatzems, espais de recollida selectiva de brossa, cambres frigorífiques, climatització i
ventilació, o banys adaptats, i de tots els serveis per garantir un òptim funcionament per a
clients i comerciants.

El Mercat de Sant Antoni
és un dels pols d'atracció
més importants del barri i,
amb la seva reforma, es
podrà redimensionar el mix
comercial de la zona. Es
tracta

d'un

solament

referent

pel

barri

no
sinó

també per tota la ciutat i
actua com a pont generador
de cohesió social i integració
entre

els

districtes

lʼEixample i Ciutat Vella.

de
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Dissabte 17 d'octubre,
Festa d'Inauguració dels mercats provisionals

Per tal de donar a conèixer els

nous

mercats

provisionals de Sant Antoni i celebrar la seva obertura, el
dissabte 17 d'octubre hi haurà tot un seguit d'activitats
per a la família al llarg de tot el matí, organitzades per
l'Institut

Municipal

de

Mercats

de

Barcelona

conjuntament amb les Associacions de Comerciants
dels mercats de Sant Antoni. La celebració tindrà lloc
en els mercats provisionals i pels voltants de la Ronda
de Sant Antoni

Mobilitat i Transport Públic

Des de l'inici de la construcció dels mercats provisionals
a la Ronda de Sant Antoni s'ha informat als veïns del
barri i la ciutadania sobre les afectacions en la mobilitat
de la zona.

La instal·lació dels mercats provisionals ha convertit el tram de la Ronda de Sant Antoni, entre els
carrers de Floridablanca i Urgell, en una zona de vianants restringida al pas del vehicles. El
trànsit del transport públic i dels cotxes es desvia pels carrers més propers.

Les línies dels autobusos que tenen el seu recorregut en sentit mar per aquest tram de la Ronda
de Sant Antoni, es desvien i baixen pels carrers de Sepúlveda i Urgell fins el carrer de Tamarit, per
on continuen amb el seu recorregut habitual.

Les parades dʼautobús situades en aquest tram es van traslladar als carrers més propers del seu
nou recorregut. Així mateix, els cotxes que circulen en sentit mar es desvien pel carrer Sepúlveda i
poden baixar pels carrers de Borrell i Viladomat. I els que circulen en sentit muntanya poden pujar
per Urgell i girar a la dreta per Floridablanca.

L'Institut Municipal de Mercats de Barcelona ha realitzat les comunicacions pertinents als veïns
i comerciants de l'àrea d'incidència per tal de mitigar les incidències ocasionades amb les obres en
el barri.
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La remodelació del mercat més gran de Barcelona

Lʼhistòric Mercat de Sant Antoni va comença el gener de 2009 els treballs de reforma,
rehabilitació i modernització integral. Els treballs, dirigits per lʼInstitut Municipal de Mercats de
Barcelona (IMMB) segons el projecte guanyador de l'Estudi d'Arquitectes Ravetllat-Ribas,
permetran dotar-lo de noves instal·lacions logístiques, nous serveis, i una nova configuració
comercial que ampliarà les especialitats actuals. Una de les millores amb major visibilitat serà la
recuperació dels patis interiors del mercat com a places publiques per a la ciutadania.

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.

La modernització amplificarà la potència comercial del mercat, els beneficis i les interaccions amb
el seu eix comercial, el barri i la ciutat. Concretament, es passarà pràcticament a 30.000 m 2 de
superfície edificada, i a 15.000 m2 de superfície comercial. Així, el mercat de fresc doblarà en
extensió lʼactual Santa Caterina o quadruplicarà La Barceloneta.
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Principals actuacions físiques

• La rehabilitació integral de lʼedifici 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 actual, però fent-les visibles dels del carrer, alhora que
sʼenderrocarà lʼactual mur exterior, convertint els 4 patis interiors en autèntiques places dʼús
públic.
• Es preveu lʼexcavació de 3 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. I a les plantes -2 i -3 es crearà un aparcament per al públic, càmares
frigorífiques i magatzems per als comerciants
• Sota l'emplaçament actual del Mercat de Sant Antoni es troben algunes restes arqueològiques
pertanyents a la muralla medieval de la ciutat de Barcelona. La modernització del mercat permetrà
excavar, identificar i catalogar, si sʼescau, aquestes les restes del Baluard de Sant Antoni, construït
durant el segle XVII. S'ha previst que la necessària realització d'identificació i preservació de les
restes no interfereixi en el calendari de la remodelació del mercat. En cas que les troballes siguin
de relleu, hi ha la possibilitat que es creï un Centre dʼInterpretació Arqueològica, que permetria
visitar-les, com en el cas de Santa Caterina.
• Es preveu la coordinació de les obres de perllongació de la Línia II del metro amb les obres del
mercat.

Principals actuacions comercials

• Lʼinterior del mercat es modernitzarà totalment. Es faran parades noves que oferiran gran
quantitat de productes nous i variats, i sʼubicarà el mercat dʼaliment fresc a la mateixa àrea on es
troba actualment.
• Els comerços del Mercat dels Encants, quedaran inclosos dins de lʼedifici actual, tot seguint el
perímetre del mercat com un passadís de venda no alimentària i per tant deixaran de situar-se en
lʼexterior. Aquest és un dels canvis més importants, ja que integrarà lʼoferta del mercat i
sʼeliminaran 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.

