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la disposició de les parades es 
totalment racional per tal 

d'optimitzar recursos.
l'objectiu del projecte era buscar 
la integració en un espai amb us con-
solidat oferint les mateixes possibi-
litats: una plaça i un mercat, ara fix. 
la estratègia va ser conservar la 
plaça, de mides molt reduïdes i 
enfonçar el mercat aprofitant el 

desnivell de l'antiga plaça.

Mercat de santa caterina

Autors: embt , arquitectes
Ubicació: vinguda de francesc  cambó16, 
barcelona

Superfície: 4.500 m²
Any d'execució: 1997-2004

la disposició de les parades circu-
lars dintre de cada mòdul i en 
espina de peix en agrupació centra-
litza tant el recorregut dels visi-
tants com dels treballadors del 

mercat.
en aquest cas s'ha buscat la secto-
rització per qüestions higièniques i 
per a la facilitació a l'hora de 

buscar els productes.

Mercat de la marina

Autor: albert de pineda, arquitecte
Ubicació: plaça de la marina, barcelona

Superfície: 2.500 m²
Any d'execució: 2002

Mercat provisional barceló

Autor: fuensanta nieto i enrique, arquitectos
Ubicació: jardines del arquitecto ribera, 
madrid

Superfície: 2.400 m²
Any d'execució: 2010

La disposició de les parades circu-
lars dintre de cada mòdul i en 
espina de peix en agrupació centra-
litza tant el recorregut dels visi-
tants com dels treballadors del 

mercat.
en aquest cas s'ha buscat la secto-
rització per qüestions higièniques i 
per a la facilitació a l'hora de 

buscar els productes.

Mercat de la boqueria

Autors: lluís clotet i ignacio paricio 
Ubicació: c/ la rambla 100, barcelona

Superfície: 5.700 m²
Any d'execució: 1998

La disposició de les parades és 
regular seguint la traça original. 
Les parades s'agrupen de la manera 
més racional possible formant 
carrers ordenats i formant un 
centre axial, de manera que l'espai 
exterior totalment segregat forma 

una unitat separada.
igual que en el mercat de santa cate-
rina es conserva l'estructura primi-
gènia i es cobreix amb una nova 

coberta.
en aquest cas, però, no tenim faça-
nes ja que els límits els posen els 

edificis que l'envolten. 

analitzant l'ubicació de la 
xarxa de mercats de barcelo-
na, tots queden perifèrics 
respecte làmbit de can 

ricart.

la posició escollida pel nou 
mercat, amb relació de tot lo 
comentat respecte l'entorn i 
l'emplaçament, es planteja 
com una bona ubicació per 

mercat.

el mercats que es troben 
perifèrics al districte són :

    - mercat del clot (1889) : 
2.575 m² de sup. total

 
            - mercat del poble nou 

(1889) : 3.265 m² de sup. 

            - mercat del besós 
(1968) : 2.889 m² de sup. 

  
       - nou mercat des encants 

(en construcció)

           Programa de participació de gent major de 65 
anys amb l’objectiu d'incorporar-los a l’activitat de 
millora ambiental a través del conreu d’hortalisses 

seguint els principis de l’agricultura biològica

Es tracta de`petites parcel·les de 25 a 40 m², en les 
quals es conreen hortalisses ,  verdures i plantes 

aromàtiques.

Cada `propietari d’una parcel·la té una caseta per 
poder deixar les eïnes. El recinte consta de serveis 

públic i zona d’ombra i 
Pic-nic.

Es posa a disposició dels usuaris boques de reg pro-
gramat per estalviar el màxim el consum de l’aigua, 
contenidors de recollida selectiva de residus i adob 

orgànic

Adiferència dels horts gestionats per l’ajuntament, 
aquests estarien oberts a tota la població, sense 

limitacions d’edat.

Gestionats per una cooperativa o una altre associa-
ció permet l’intercanvi de producte amb el mercat i/o 

escola de cuina

Gestionats per l’ajuntament

Què són?           

Com són els horts?

Com funciona?

Autogestionat pels ciutadans
Com funciona?

joves 
15-24 
anys

adults 
25-64 
anys

ancians 
65-més 
anys

nens 
0-14 
anys

horts existents a barcelona                 ubicació nou hort urbà

el programa  escollit constarà d'un mercat i una escola de restauració-
hosteleria.

tots dos programes tenen una estreta relació, pels productes que si treballen, 
per l'importància cultural que representen...alhora de complementarse lún amb 

làltre.
un no tindria sentit sense l'existència de l'altre.....

tot i això, el programa detallat de cada ún dels edificis necessita espais indepen-
dents de l'altre  i d'altres que pooden ser com partits. 

la franja horaria, els usos determinats d'aquests espais ens permetrà, per un 
posterior disseny, identificar aquests espais que poden ser comuns en els dos 

edificis.       

múltiples activitats amb diferents densitats que abarquen tot tipus de gent ( 
petits i grans)  

el programa  escollit constarà d'un mercat i una escola de restauració-
hosteleria.

tots dos programes tenen una estreta relació, pels productes que si treballen, 
per l'importància cultural que representen...alhora de complementarse lún amb 

làltre.
un no tindria sentit sense l'existència de l'altre.....

tot i això, el programa detallat de cada ún dels edificis necessita espais indepen-
dents de l'altre  i d'altres que pooden ser com partits. 

la franja horaria, els usos determinats d'aquests espais ens permetrà, per un 
posterior disseny, identificar aquests espais que poden ser comuns en els dos 

edificis.       

múltiples activitats amb diferents densitats que abarquen tot tipus de gent ( 
petits i grans)             

anem a la plaça .....anem al merc@t

MERCATS EXISTENTS A BARCELONA            UBICACIÓ NOU MERCAT PROPOSAT
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