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L’Eixample rehabilitarà integralment els cinc 

equipaments de la illa del Mercat de la Sagrada 

Família  
 

» La reforma del conjunt d’equipaments municipals de la mitja illa compresa entre 

els carrers Mallorca, Padilla i Provença, al barri de Sagrada Família, té un 

pressupost de 10M€  

 

» La intervenció beneficiarà i millorarà les instal·lacions del mercat, el casal de gent 

gran, el centre cívic, el casal infantil i la biblioteca  

 

» A nivell d’estalvi energètic, la intervenció preveu una nova gran coberta 

fotovoltaica sobre el mercat per aconseguir un edifici amb una demanda i un 

consum d’energia sostenible 

 

» Les obres està previst que puguin començar de cara al mes de maig o juny amb 

una durada prevista d’uns dos anys  

 

L’Eixample rehabilitarà de manera integral l’illa d’equipaments del mercat de la Sagrada Família 

amb un gran projecte de reforma que preveu obrir-lo al barri amb un nou passatge, reordenar i 

millorar les instal·lacions dels cinc equipaments existents i dotar l’edifici del mercat d’un nova 

coberta que el converteixi en un edifici energèticament sostenible. Es tracta del projecte més 

ambiciós i més quantiós dels que tindran lloc aquest mandat al districte de l’Eixample.  

 

Aquestes millores estan recollides en un projecte 

executiu que l’Ajuntament acaba d’aprovar inicialment i 

que engloba la reforma del conjunt d’equipaments 

dedicats als serveis a les persones, del carrer Mallorca 

425, i del mercat de la Sagrada Família, amb entrada 

pel carrer Padilla 255-263.  

 

Aquest projecte, que va a càrrec d’una UTE formada 

per Addenda Architects i Flexoarquitectura, es 

complementa amb la intervenció que també s’ha previst 

per millorar la climatització de l’edifici del carrer 

Provença, on hi ha l’accés a la biblioteca i al centre cívic.  

 

A nivell general, es tracta d’una gran reforma que preveu intervenir en tres nivells: 

 

1- Reconnectar els equipaments públics amb el barri de la Sagrada Família, amb una 

nova façana i un nou passatge d’accés a l’interior d’illa, que generi un nou recorregut que faciliti 

l’accés a les diferents activitats 
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2- Reorganitzar els diferents usos actuals (casal de gent gran, el centre cívic i el casal 

infantil) i crear un equipament multifuncional que respongui a les necessitats dels seus usuari i 

usuàries.   

3- Reenergitzar l’edifici i substituir la coberta del mercat existent. La intervenció 

planteja » una nova gran coberta fotovoltaica sobre el mercat per aconseguir un edifici amb una 

demanda i un consum d’energia sostenible, un Zero Impact Building. 

 

La superfície total on s’actuarà és de 8.107,23 m2, dels quals 2.937,91 m2 corresponen a 

l’edifici del carrer Mallorca i 5.169,32 m2 al del mercat. Les obres està previst que puguin 

començar de cara al mes de maig o juny i tenen una durada prevista d’uns dos anys. S’ha 

previst que el mercat pugui continuar funcionant durant les obres. En total la inversió prevista 

en aquesta illa d’equipaments és de 10M€. 

 

❖ Reconnectar els equipaments públics amb el barri de la Sagrada Família 

 

L’actuació permetrà connectar el carrer Mallorca i el jardí interior d’illa amb un passatge, 

tranquil i assolellat, definit per una rampa de recorregut adaptat que donarà accés als vestíbuls 

del centre cívic, casal infantil i casal de gent gran. Des del pati interior d’illa es podrà accedirà al 

mercat municipal.  

 

 
 

  
Nova façana c/Mallorca i nou passatge d’accés a l’interior 
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❖ Reorganitzar els equipament del carrer Mallorca dedicats a les persones 

 

L’edifici del carrer Mallorca 425-433 té una superfície de 2.100 m2 distribuïts en planta baixa i 

cinc plantes i acull el casal de gent gran, el centre cívic i el casal infantil, una planta del mercat 

en desús i l’actual supermercat. 

 

L’edifici es renovarà totalment per tal d’encabir-hi el programa funcional que s’ha treballat des 

del Districte de l’Eixample. L’actuació preveu reubicar i reordenar els diferents equipaments de 

proximitat per ampliar-ne instal·lacions i millorar-ne l’accessibilitat, guanyant l’espai que 

actualment ocupen el supermercat i el vestíbul del mercat amb les parades tancades. Els 

espais seran més grans i més funcionals en general: els equipaments específics per infants i 

per a persones grans incrementen considerablement les dimensions dels espais i el centre cívic 

millora els espais, les circulacions i la connexió entre els  dos edificis.  

 

L’edifici quedarà distribuït de la següent 

manera:  

 

▪ Planta baixa i primera: casal de gent 

gran  

▪ Planta segona i tercera: centre cívic 

(amb accés des de planta baixa) 

▪ Planta quarta: casal infantil 

▪ Planta cinquena i coberta: 

instal·lacions i terrasses casal infantil  

 

Mentre durin les obres, el casal de gent gran, el 

centre cívic i el casal infantil traslladaran una 

part de la seva activitat i es reubicaran en 

diferents espais municipals del barri com l’Espai 

210, l’Ateneu el Poblet i  l’Escola Tabor i del 

districte, com els espais de Gent Gran Carlit i  el de Transformadors. Algunes activitats 

formatives i divulgatives  s’oferiran en formats digitals. 

 
La nova distribució interior de l’edifici implica l’aparició de noves escales, ascensors i passos 

d’instal·lacions, així com la modificació total de la façana del carrer Mallorca on s’ha optat per 

garantir la il·luminació i ventilació natural de totes les aules.  

 

La intervenció també permetrà reduir la demanda energètica, augmentant  l'aïllament en façana 

i en coberta per reduir les pèrdues de calor a l'hivern i esmorteir l'efecte de la radiació solar 

directa a l'estiu. S'estimula la ventilació natural creuada a pràcticament tot els espais per reduir 

al mínim el consum d'energia per a refrigeració a l'estiu i la de ventilació mecànica sempre que 

es pugui. Respecte al consum energètic, es preveu assolir una reducció de demanda de 

climatització d’un 25% respecte a l’edifici base. 
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❖ Reenergitzar l’edifici del Mercat de la Sagrada Família  

 

El Mercat Municipal de la Sagrada Família va ser inaugurat el 1993. Té una superfície 

construïda d’uns 6.900 m2  i la façana i l’accés principal del mercat és al carrer Padilla.  

 

A l’edifici del Mercat, la proposta d’intervenció preveu substituir la coberta existent per una 

de nova amb plaques solars que també millorarà de forma determinant la demanda de 

climatització respecte l’edifici existent. La substitució de la coberta serà una oportunitat per 

millorar els nivells d’aïllament, estanqueïtat, ventilació natural i protecció solar, la qual 

aconsegueix reduir fins a un 10%-20% l’accés de la radiació solar directa.  

 

Aquestes millores comportaran no només un estalvi energètic important de l’edifici sinó que 

garantiran un espai més confortable i millor ventilat a l’estiu i més confortable i més estanc i 

aïllat a l’hivern. A la vegada, aquesta intervenció permetrà dotar al pati de parades del Mercat 

d’un gran fons il·luminat naturalment, una gran façana interior amb una claredat i calidesa 

estructural ara mateix inexistents.  

 

La coberta serà una estructura de grans encavallades d’acer que creuen el pati de parades del 

mercat i formen un únic pla inclinat per la cara superior per a la resolució de la coberta. Per tal 

de no afectar l’activitat del mercat s’ha previst fer un doble sostre durant els treballs. 

  

Per a la façana principal del mercat es proposa una façana massissa, amb un acabat amb un 

alt grau de rugositat que augmenta l’aïllament i millora l’absorció acústica del carrer Padilla. 

L’acabat rugós forma part del sistema d’acabat de la base del nou equipament multifuncional i 

del nou passatge.  

 

L’acabat projectat augmenta la 

variabilitat de llums i ombres a la 

façana de 50 metres i marca un clar 

contrast amb l’acabat ceràmic amb 

color de la planta baixa.  

 

Per a aquesta planta baixa, sòcol del 

mercat es proposa una intervenció 

ornamental abstracta, que dota a 

aquest gran equipament públic de 

personalitat i reconeixement.  

 

Aquesta intervenció podria esdevenir 

l’oportunitat de treballar amb un 

artista, com tradicional i històricament 

s’ha realitzat a altres edificis públics emblemàtics. 
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❖ Obres prèvies en curs per habilitar l’espai del futur supermercat  

 

Actualment ja està en marxa una obra parcial prèvia i necessària per poder redistribuir els 

espais i serveis tal i com preveu la gran obra. L’objectiu és avançar alguns dels treballs que 

facilitaran el posterior funcionament simultani del mercat durant les obres principals que es 

duran a terme tant a l’edifici de Serveis Personals com a la Biblioteca. 

En concret hi ha en curs les obres per alliberar l’espai designat per l’Institut Municipal de 

Mercats de Barcelona per al futur supermercat, l’espai per ubicar les noves oficines de la 

direcció del mercat, els lavabos i la consigna i nou punt d’informació del Mercat de la 

Sagrada Família. La intervenció contempla l’enderroc i preparació de l’espai, que en el futur es 

traurà en concessió. Aquesta actuació que té un termini previst de dos mesos i també 

contempla el tancament interior del mercat, que permetrà el funcionament autònom del 

supermercat respecte al mercat. 

 

❖ Millores de climatització i estalvi energètic a l’edifici del carrer Provença on hi ha 

l’accés a la Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte i al Centre 

Cívic Sagrada Família 

 

En paral·lel també s’executarà el projecte de millores de climatització i estalvi energètic a 

l’edifici del carrer Provença 480-488, que dona accés a la Biblioteca i a una part important 

dels espais del centre cívic (sala d’actes, sala d’exposicions, espais de treball i informació). 

L’edifici té una superfície aproximada de 4.400m2 distribuïts en quatre plantes.  

 

Es manté tant la façana de mur cortina com l’estructura de passeres de manteniment i es 

proposen intervencions puntuals que millorin tant les capacitats tèrmiques de l’edifici com el seu 

aspecte i integració en el conjunt dels tres equipaments. L’envolvent de l’edifici es renova, 

substituint la protecció solar actual insuficient i inflexible, pel que s’instal·la un sistema de 

tendals motoritzats. Així mateix, es substitueixen algunes finestres amb vidre fixes, per finestres 

amb fix inferior i batent horitzontal superior i motoritzat, el qual permet una la ventilació natural, 

actualment inexistent, i donar una solució arquitectònica al problema de baixa humitat que 

actualment pateix l’equipament. 

 

També es motoritzen les portes i finestres repartides per totes les façanes de l’edifici, per tal 

d’aconseguir la ventilació nocturna necessària per a cada planta, ja que el mur cortina no 

practicable actual nega la possibilitat de ventilar de forma natural l’interior de l’edifici. 

 

Aquesta actuació està previst que pugui començar de cara al mes de d’abril amb una durada 

prevista de 5 mesos.  

 

Enllaç per descarregar les imatges: (autoria Addenda Architects i Flexoarquitectura)  

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-

content/uploads/2021/11/mercat_fotos_alta.zip 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2021/11/mercat_fotos_alta.zip
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2021/11/mercat_fotos_alta.zip

