Mercat de Sant Antoni
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EL BUTLLETÍ INFORMATIU DELS MERCATS MUNICIPALS DE BARCELONA

COMENCEM LA MODERNITZACIÓ I
REFORMA DEL MERCAT DE SANT ANTONI

El mercat es traslladarà a la Ronda de Sant Antoni durant les obres

Els quatre patis interiors del mercat es convertiran en places d’ús públic.

històric mercat de Sant Antoni,
que acaba de celebrar els seus
125 anys, comença el gener de
2009 els treballs de reforma,
rehabilitació i modernització
integral. Els treballs, dirigits per
l’Institut Municipal de Mercats de
Barcelona (IMMB) segons el
projecte guanyador del Taller
d’Arquitectura Ravetllat-Ribas,
permetran dotar-lo de noves

L’

instal·lacions logístiques, nous
serveis, i una nova configuració
comercial que ampliarà les
especialitats actuals. A més, els
veïns recuperaran els patis interiors
del mercat com a places publiques.
A finals de gener s’iniciarà la
construcció a la Ronda Sant Antoni,
entre Casanova i Urgell, de dues
modernes estructures (mercats
provisionals) que acolliran els

comerciants del mercat de fresc i
els dels Encants durant el període
d’obres. El Mercat Dominical del
Llibre mantindrà, de moment, la
seva ubicació actual. Aquest tram
de la Ronda de Sant Antoni es
convertirà doncs en una zona de
vianants, restringida al pas de
vehicles, fins a la finalització de la
reforma. El trànsit de vehicles es
desviarà pels carrers més propers.
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CANVIS EN LA MOBILITAT
La instal·lació dels mercats provisionals convertirà el tram de la Ronda de Sant
Antoni, entre els carrers Villarroel i Urgell i Villarroel i Plaça Pes de la Palla, en
una zona de vianants restringida al pas del vehicles. El trànsit del transport públic
i dels cotxes es desviarà pels carrers més propers.
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Les parades d’autobús
situades actualment en
aquest tram es traslladaran
als carrers més propers del
seu nou recorregut.
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Les línies dels autobusos
que tenen el seu recorregut
en sentit mar per aquest
tram de la Ronda de Sant
Antoni, es desviaran i
baixaran pels carrers de
Sepúlveda i Villarroel fins
el carrer de Tamarit per on
continuaran amb el seu
recorregut habitual.
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Circulació
del trànsit
Els cotxes que circulen
en sentit mar es
desviaran pel carrer
Sepúlveda i podran
baixar pels carrers de
Borrell i Viladomat. I els
que circulen en sentit
muntanya podran pujar
per Urgell i girar a la
dreta per Floridablanca
recuperant així la Ronda
de Sant Antoni.
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EL FUTUR MERCAT DE SANT ANTONI
emodelem i modernitzem el
Mercat de Sant Antoni, donantlo d’uns serveis a l’alçada del segle
XXI, creant nous serveis pera
comerciants i clients i fent-lo molt
més accessible. La rehabilitació
integral de l’edifici modernista,
catalogat i protegit com a bé
cultural de la ciutat, tindrà present
el seu caràcter monumental i
històric.

R

S’excavaran tres nivells al nou mercat
i se soterrarà la descàrrega, fent
que desapareguin tots els sorolls i
molèsties que, fins ara, aquesta
activitat produïa als comerciants i
veïns de la zona. 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,
de més de 300 places, i magatzems
per als comerciants.

La modernització ampliarà
la potència comercial del
mercat, beneficiant tot el
barri, i les interaccions
amb el seu eix comercial,
i la ciutat

Es mantindran les vuit entrades
actuals, però fent-les visibles dels
del carrer, alhora que s’enderrocarà
l’actual mur exterior, convertint els
4 patis interiors en autèntiques
places d’ús públic. L’interior del
mercat es modernitzarà totalment.
Es faran parades noves que oferiran
gran quantitat de productes nous i
variats, i s’ubicarà el mercat
d’aliment fresc a la mateixa àrea
on es troba actualment. Els comerços
del Mercat dels Encants estaran dins
del nou edifici, i el Dominical del
Llibre es mantindrà a la mateixa àrea.

INICIEM LA CONSTRUCCIÓ DELS MERCATS PROVISIONALS
l mes de gener del 2009, es
començaran a construir a la
Ronda de Sant Antoni, entre Urgell
i Casanova, dos mercats provisionals
que acolliran els comerciants que
formen els Mercats de Sant Antoni,
durant el període de remodelació.

E

Aquestes estructures disposaran
de magatzems, i espais per a la
recollida selectiva de brossa. També
disposaran de climatització, i de tot

el necessari per tal de garantir el
servei que ara presta el mercat
aclients i comerciants.
La seva construcció durarà fins
passat l’estiu i un cop finalitzada
s’hi traslladaran els comerciants del
mercat d’alimentació i els dels
Encants de Sant Antoni. El Mercat
del Llibre Dominical, mantindrà, de
moment, la seva ubicació exterior
pels voltants del mercat.
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ARA LI TOCA A
SANT ANTONI
El proper mes de gener comencen les
obres de modernització del Mercat de
Sant Antoni per adaptar-lo a les necessitats que clients i comerciants demanen
en ple segle XXI.
D’entre totes les actuacions que s’hi duran a terme, voldria destacar la recuperació dels patis interiors del mercat com
a places públiques, que esdevindran
nous espais de trobada i convivència per
als veïns i veïnes de l’Eixample, les parades amb noves especialitats i els aparcaments soterrats que s’hi construiran,
que faran més còmode per a molts barcelonins i barcelonines el fet d’anar-hi
a comprar.
Els mercats municipals són un actiu important i una peça destacada en l’economia de la ciutat. En qualitat i atenció al
client ocupen una posició de lideratge
i són els principals proveïdors per a la
majoria de la població. En el conjunt de
xarxa de mercats hi comptem 3.500 establiments i més de 10.000 llocs de treball directes. Una estimació del nombre
de visitants situa la xifra en prop dels
50 milions a l’any i els clients que hi
compren ho fan per un valor aproximant
de 500 milions d’euros anuals.
El Pla d’Actuació Municipal 2008-2011
preveu destinar 125 milions d’euros a
la modernització dels mercats municipals. Aquesta inversió en esforços i en
diners és una bona mostra de la voluntat
política de l’Ajuntament per impulsar la
transformació dels mercats. Ara li toca
a Sant Antoni!

Jordi Hereu

www.generic.cat

Alcalde de Barcelona

Edita: Departament de Comunicació de l’Institut
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L’OBSERVATORI DE SANT ANTONI
a modernització del mercat de
Sant Antoni compta amb
l’aprovació i suport tant de
comerciants del mercat com del seu
entorn comercial, agrupat en el
SAC. Per tal de garantir la qualitat
de la informació que generin les
obres durant tot el temps que durin
els treballs, l’IMMB ha creat un
Observatori, format per
representants de les forces vives del
barri de Sant Antoni.

L

L’Observatori ha iniciat els seus
treballs endegant un estudi, que
realitza l’Institut Cerdà per mesurar
l’impacte del projecte de reforma
del Mercat sobre els seus
comerciants i clients, i també sobre
els veïns i comerços de la zona.

L’estudi permetrà valorar, al llarg
de la reforma, els resultats i
transformacions de la vida
econòmica del mercat i del barri,
i les energies que generi.

 125 ANYS DE MERCAT 

E

l Mercat de Sant Antoni ha
celebrat l’any 2008 el seu 125è
aniversari. Inaugurat el setembre del
1882 per l’Alcalde Rius i Taulet,
respon a la idea d’Ildefons Cerdà de
construir un mercat a l’entorn de la
que fou la porta de Sant Antoni a
l’antiga muralla, just quan es traçava
el Pla de l’Eixample de Barcelona i
davant la necessitat de dotar aquesta
zona d’un centre de proveïment
alimentari.

En motiu d’aquesta celebració,
l’Escola Massana ha iniciat un
projecte artístic de recuperació de
la memòria històrica del mercat.
Aquest projecte pretén preservar el
patrimoni del mercat, buscant la
participació dels comerciants,
clients i veïns del Barri. La
realització del projecte durarà fins
que el mercat es traslladi a la seva
ubicació provisional, en motiu de la
seva remodelació.

