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Condicions temporals
És necessari plantejar un espai provisional per tal de cobrir el termini de les obres sense deixar d’oferir el servei de venda d’aliments.
Aquest mercat provisional s’ubicaria a la plaça Pep Ventura, a pocs metres de Pere San, d’aquesta manera no significaria un gran 
canvi d’ubicació pels usuaris. Un altre punt a favor seria la possibilitat de gestionar les parades i els serveis bàsics per a comerciants 
i compradors des l’Ateneu Santcugatenc sitaut a la mateixa plaça.
S’implantaria algun tipus d’esquema de parades desmuntables per assolir aquest primer pas del projecte. 

La ubicació del mercat temporal en un àmbit fora de la plaça de Sant Pere és un bon recurs a l’hora de facilitar-ne les obres. D’aquesta 
manera no es superposen les dues activitas. Un cop finalitzades les obres el Mercat de Pere San en un termini aproximat de 2 anys, 
aquest tornará en funcionament i el provisional es desmuntarà.

Ateneu Santcugatenc

Plaça Pep Ventura
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Millora

El Mercat ha de ser l’element organitzador de les trajectòries dels vianants, ha d’oferir la  possibilitat de traves-
sar d’un costat a l’altre de la plaça “olorant” l’activitat particular d’aquest indret, la venda d’aliments.
Tant la planta a cota de la plaça i del carrer Enric Granados com la planta a cota del carrer Endavallada prete-
nen fusionar-se amb l’espai públic per tal de generar aquesta flexibilitat i vairetat d’opcions de recorreguts 
entre un extrem i un altre, tocan el Mercat.

La plaça de Sant Pere i el Mercat amb el temps han anat perdent valor, el comerç actual i la peatonalització 
d’alguns carrers del centre van desviar els fluxes de gent. La reforma i ampliació del programa dins l’àmbit de 
treball contribuïran en la millora i reactivació d’aquests espais tornant-los l’egemonia que ençà havien tingut.

Ampliació
El projecte de reforma del Mercat i la plaça de Sant Pere té l’ambició de extendres fins al punt 
d’arribar a colonitzar algunes de les plantes baixes de l’àmbit, creant d’aqusta manera un vincle 
d’activitats entre mercat-plaça-poble. 
Els locals que s’inclouen són acutalment petits comerços propicis al canvi.
A més a més, es planteja la radical possiblitat de recular les façanes en planta baixa per davant 
dels locals que s’intervé per tal de crear porxos en tots aquests espais i així assimilar la composi-
ció dels edificis histórics amb aquesta mateixa configuració.

La situació ideal es basa en la idea que el Mercat torni 
a ser “l’únic” i indiscutible punt comercial alimentari 
del casc antic de Sant Cugat. El masterplà consistiria 
en retornar els negocis de venda d’aliments, de 
moment, de l’àmbit més proper dins el Mercat, 
deixant així locals comercials buits ocupables pels 
negocis actuals de planta baixa de la plaça, i així 
aquests ser ocupats pel programa de restauració.

També s’amplia el bar existent i s’aprofita la plaçeta de l’Oli com a zona de terrassa.
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La resta de plantes baixes que s’inclouen es destinaran a restauració. El potencial d’aquests 
punts de menjar és el d’una cuina econòmica al gust del consumidor a partir dels aliments que 
el mateix usuari ha adquirit al Mercat i ha portat al restaurant perquè els hi cuinin. Els diferents 
restaurants serán especialitzats en cuina vegetal, marinera o de muntanya, d’aquesta manera es 
crea un dinamisme entre aquest espais i l’activitat del Mercat. Conceptes d’aquest tipus ja s’han 
vist abans en exemples com  “www.mercadodesanmiguel.es” i “www.eataly.it”.

Reforma

Es “neteja” de l’edifici, s’eliminen els elements existents que 
no es volen conservar. Es treuen els porxos de l’entrada i la 
motxilla arquitectònica que ofega la nau petita.

Es deixa respirar al mercat, ara un espai tancat en si mateix, amb un interior completament ceg. S’obren les façanes Nord i Oest en PB i la façana Est en P-1 
per tal de millorar la permeabilitat entre el Mercat i el seu entorn inmediat. S'aconsegueix una accessibilitat des de la totatilat del seu perímetre i per tant 
directament des de tots el carrers que desenvoquen a la plaça de Sant Pere. A més a més, millora la intensitat de llum natural interior i la renovació d’aire.

S’igualen les condicions de les plantes, s’aprofita el desnivell 
de l’emplaçament per donar façanes d’accés i convivència 
amb la plaça a les dues plantes de mercat. La plaça queda 
dividida de manera que una meitat es pot dir que pertany a 
una planta i l’altre a l’altre.
S’aconsegueix aportar ambients similars entre les dues 
plantes en quan a espai obert, sobretot milloren les condis-
cions de la planta -1.

PB P-1

Es fragmenta l’espai públic i es relaciona amb les dues plantes. Es situa el forat d’escala a la cruixía simètrica al doble espai, que 
a més és la zona més reculada de la planta -1. D’aquesta 
manera es dóna obertura al punt més tancat i opac del mercat.

Zona de cambres frigorífiques i emmagatzematge

Zona de càrrega i descàrrega al interior del Mercat per a 
facilitar-ne l’acitvitat i apartar-la del espai públic. Es manté 
l’ascensor existent. Cuarto d’instal.lacions i gestió de residus.

Serveis adaptats, per dones, homes i minusvàlids

En p.sotacoberta es planteja un espai de bar/cafeteria en altell i 
amb terrassa exterior aprofitant el forjat de l’ultima reforma.

Disposició de parades en illa, deixant les façanes històriques 
lliures i fent del Mercat un espai interior més diàfan.

L’ascensor es col.loca al punt de major recorregut en alçada.

Es col.loca una visera transparent que fa d’espai de transició 
entre l’exterior i l’interior. A façana Est fa d’element continu del 
doble espai de la nau gran a la nau petita. 

Es fa un retranqueig del forjat a façana Est de la nau gran per 
tal de crear un doble espai en planta -1 que en facilia i fa més 
agradable l’accés des del carrer Endavallada.

PLANTA -1 PLANTA BAIXA PLANTA ALTELL


