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La plaça de Sant Pere i el seu mercat sempre han format part del 
nucli més cèntric del casc antic de Sant Cugat, envoltada d’estrets 
carrers que venen de totes direccions i es troben just en aquest punt.

Clarament s’observa que la ubicació del mercat i la plaça no podrien 
estar en millor lloc, estan al vell mig de la ciutat i costa de creure que 
hagin quedat, tot i així, tant desplaçats de l’activitat comercial i d’oci.
La zona de comerços, ara continguda un parell de carrers més al sud, 
significa un fort canvi de desnivell entre aquests dos espais, suficient 
per haver produït una gran variació en els fluxes de moviment dels 
ciutadants.
Sobre aquesta nova línia s’han creat noves places i equipaments 
públics que han fet innecessari l’ús de la plaça de Sant Pere, al igual 
que gran varietat de llocs de venda d’aliments que han contribuït al 
tancament de moltes de les parades del mercat de Pere San.

A més a més, la connexió inexistent d’alguna via rodada amb el 
mercat i la inaguració del mercat municipal de Torreblanca (amb 
aparcament propi) han sigut l’altre causa culminant per acabar de 
desvincular Pere San de la resta de la ciutat. 

Evolució històrica del nucli urbà de Sant Cugat al llarg de l’úlim segle

2.300 hab.
ciutat d’estiueig de la classe alta Barcelonina

inaguració dels ferrocarrils (1917); connexió amb Barcelona

1914
10.000 hab.

creació de districtes; 
centre, Valldoreix, Mirasol, la Floresta i les Planes

1956
20.700 hab.

rep el títol de ciutat. Immigració de postguerra, 
ampliació del nucli urbà , aparició primeres urbanitzacions

L'origen del municipi es troba en el lloc d'Octavià, petita vil·la que va néixer a redós del monestir i al voltant de la parròquia de Sant Pere, situada on actualment hi ha el mercat municipal. La 
plaça de Sant Pere ha sigut sempre al llarg de la història el centre neuràlgic d’activitat del nucli urbà de Sant Cugat. El poble es va anar establint als voltants del eix que conformaven el Monestir 
i la Parròquia. Al 1911 es construeix el mercat de Pere San on hi havia ubicada l’església.

La plaça és el punt d’encomtre dels anitcs camins que duien a les ciutats importants dels municipis veïns, Terrassa, Sabadell i l’inici del carrer Major direcció al Monestir.
Amb el pas dels anys i el creixement  de la ciutat, l’eix peatonal abundant es reubica. Situant-se doncs a la línia que uneix la estació de FGC amd el Monestir i al mateix temps coincidint amb 
el traçat del nou eix comercial principal, contribueix en desplaçar totalment l’activitat cap a aquesta zona, i d’aquesta manera el mecrat de Pere San i la plaça de Sant Pere quedant-ne exclosos.

1967
35.000 hab.

ciutat desindustrialitzada, considerable taxa d’atur degut 
a la crisi econòmica. Comencen a instal.lar-s’hi grans empreses

1985
86.000 hab.

gran creixement urbà, ampliació de parcs, 
zones verdes i noves zones residencials
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