» Nota de Premsa
26 de març de 2019

Aprovats els projectes de remodelació dels Mercats
de Montserrat i d’Horta
»

El Consell Rector de l’Institut de Mercats de Barcelona ha aprovat avui els
projectes

»

El nou edifici del mercat de Montserrat es situarà a un solar adjacent a l’actual. El
districte i el veins consensuaran els usos futurs de l’edifici antic

»

El projecte del Mercat d’Horta preveu una intervenció integral de l’actual edifici,
catalogat patrimonialment, per dotar-lo dels requeriments i serveis necessaris

»

El Consell també ha aprovat la despesa per a les obres de construcció i posada
en marxa del nou Mercat de Sant Andreu, que suposen 8.677.982,41 euros

El Consell Rector de l’Institut de Mercats de Barcelona ha aprovat avui el projecte de
construcció del nou Mercat de Montserrat, al districte de Nou Barris, i la remodelació del Mercat
d’Horta, després que s’arribés a l’acord amb la Junta de paradistes del Mercat en tots dos
casos.
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El Consell Rector està format per format per representants dels paradistes dels mercats, dels
diferents grups municipals, així com d’organitzacions de consumidors i de sindicats. En el cas
de Montserrat, es construirà un nou equipament en el solar adjacent a l’actual mercat i la
construcció actual s’enderrocarà. En el cas del Mercat d’Horta, es tracta d’una reforma integral
del mercat actual.
Mercat de Montserrat
El projecte preveu que el nou mercat comptarà amb 7.500 m2 de superfície. El desnivell de 10
metres del terreny on estarà ubicat s’equilibrarà amb un edifici que contindrà la topografia i que
tindrà diferents accessos a diferents nivells. El projecte preveu un edifici trapezoïdal amb
accessos des de les cantonades.
A les plantes sobre rasant es situarà el mercat tradicional amb 25 establiments alimentaris, un
bar-cafeteria i 5 establiments exteriors, i una superfície comercial, de 1.300m2 i el hall d’accés.
Les plantes sota rasant es destinaran a magatzems i espais logístics al nivell -1 i a un
aparcament de 50 places al nivell -2.

La construcció del nou Mercat de Montserrat ha de suposar també una replantejament de
l’espai que hi ha entre els carrers Via Favència, Aiguablava, carrer de les Torres i Camí Vell de
la Pedrera, amb la voluntat que continuï sent un node de relació entre els diferents barris del
voltant. Es preveu mantenir part de les arcades de l’actual edifici del mercat (al sudoest de la
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peça), situant la nova edificació a la banda nordest de l’illa. Al mig, quedarà un ampli espai
central que servirà com a plaça i com a via de connexió entre les diferents part del districte. La
proposta preveu també mantenir la vegetació existent actualment a la banda del carrer de les
Torres i mantenir o trasplantar els arbres situats actualment on s’ha de contruir el nou
equipament.
A diferència de la resta de mercats municipals no serà necessari instal•lar, doncs, un mercat
provisional, ja que el nou mercat s’ubicarà en un edifici de nova construcció. El destí de l’edifici
l’antic mercat, que es desmuntarà parcialment, es decidirà per part del districte de Nou Barris
mitjançant un procés participatiu amb el veïnat.
Un cop el Consell Rector de l’Institut de Mercats ha aprovat el projecte de remodelació del
Mercat de Montserrat, està previst que el projecte executiu, la licitació i l’adjudicació de l’obra
es dugui a terme durant l’any 2019 de manera que l’obra comenci l’any 2020.
Projecte de remodelació del Mercat d’Horta
El Consell Rector de l’Institut Municipal de Mercats també ha aprovat el projecte de
remodelació del Mercat d’Horta que preveu una intervenció integral sobre l’actual edifici,
catalogat patrimonialment, per tal de poder dotar-lo de tots els requeriments i serveis
necessaris que l’actual configuració de l’edifici no permet. La previsió és que el mercat
provisional pugui instal·lar-se l’any 2021. La ubicació es determinarà d’acord amb els estudis
que s’estan realitzant.
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El projecte conservarà l’estructura de formigó i tindrà un tancament exterior nou vidrat que
permetrà veure l’estructura de l’edifici. L’espai central es conservarà tal i com està actualment,
amb un gran lluernari en el tram central que ajudarà a potenciar les característiques de l’edifici
històric.
La idea del projecte és conservar
l’impacte actual de l’edifici amb una
cruilla perimetral d’alçada baixa i un tram
central de major alçada. I a la vegada,
aconseguir un nou equipament que
recordi la tradició dels mercats històrics
de Barcelona però amb materials nous.
El projecte està pensat per facilitar la
circulació entre les diferents zones i
dotar del màxim de llum natural difosa i
tamitzada la planta de mercat i la
d’autoservei.
Així, a nivell del carrer Tajo es situarà la
planta del mercat del fresc. Es realitzarà
també una planta primera amb doble
accés des del carrer Josep de
Serradesanferm
i
unes
escales
mecàniques des del carrer Tajo. A la
planta inferior també s’hi ubicarà un
autoservei de producte no fresc, que
complementi l’oferta del mercat.
Per tal de no desvincular l’espai del
mercat del fresc i de l’autoservei es
preveu que l’espai central sigui a triple
alçada amb llum zenital que permeti
comunicar espacialment i visualment les
dues plantes. Igualment en una planta
superior es situaran les oficines , espais
polivalents, i els espais de maquinària .
Finalment, pel que fa a les plantes
soterrades, a la planta-1 es preveu una
aparcament i a la planta -2 els espais logístics.
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Mercat de Sant Andreu

Finalment, el Consell Rector també ha aprovat la despesa per a les obres de construcció i
posada en maxa del nou mercat de Sant Andreu 8.677.982,41 euros. La previsió és que el
marcat definitiu es comenci a construir a l’estiu de manera que a finals de 2020 es pugui fer el
trasllat al mercat definitiu
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