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NOVA CENTRALITAT COMERCIAL
Noves activitats al centre de la ciutat.

PRODUCTE DE QUALITAT

AMPLIACIÓ D’HORARISMERCAT COM A PLAÇA / PLAÇA COM A MERCAT

CENTRE D’ENSENYAMENT Volum original del mercat

Protecció al sol

Protecció a la pluja

Paviment comercial

Paviment urbà

ESTRATÈGIA DE MERCAT
Espai obert i nivells.

Alliberació d’espai

Una de les característiques que ha 
de tenir un mercat és el contacte 
de la gent amb el producte, un 
producte fresc i de proximitat que 
es pressuposa a un mercat. El 
principal objectiu d'aquesta 
remodelació, és apropar aquests 
productes al consumidor a partir 
de la voluntat de fer-lo més visible.

El mercat original es caracteritza per 
estar molt tancat en si mateix i no 
reaccionar en front d'un espai en 
constant canvi, com pot ser una 
plaça. Podem traçar un límit molt 
clar entre plaça i mercat. El projecte 
intenta difuminar aquest límit i 
trencar-lo per fer menys evident 
aquesta divisió i així fer al mercat 
més partícip del que passa al seu 
entorn, i així ser més pròxim a la 
gent, facilitant espais per integrar-hi 
activitats puntuals. Es pretén 
d'aquesta manera, beneficiar 
mútuament les diferents activitats.

VS

Una de les característiques que xocaven del mercat actual amb la realitat de 
Sant Cugat, es el seu horari. El mercat heretà un funcionament antic en el 
qual només obre al mati. Avui dia, la gran majoria de gent treballa als matins 
i la tarda s'utilitza per les activitats domèstiques. La voluntat del projecte és 
ampliar aquest horari i a més afegir activitats autònomes respecte el mercat 
mes clàssic, per crear un flux de gent més constants, com podria ser un 
celler amb format de bar, parades tast a la plaça i parades que al estar al 
exterior tenen la possibilitat de fer activitats amb horaris més alternatius.

Actualment, en moltes remodelacions de mercats, es busca que el nou 
edifici desenvolupi una tasca educativa sobre salut i alimentació. Amb 
aquest projecte es busca facilitar aquesta tasca, aprofitant la proximitat de 
centres educatius i centre sanitari, facilitant espais per a exposicions com 
un espai obert al mercat que facilita les reunions de grups.

Amb la voluntat de recuperar 
l'ambient de plaça del mercat, es 
proposa la retirada del gruix de 
coberta perquè la llum inundi 
l'interior del mercat i protegir les 
zones concretes de mercat. Com es 
pot veure en la simulació, el simple 
fet de deixar les encavallades 
metàl•liques la percepció del espai 
millora i apareix una nova projecció 
d'hombres.

MERCAT OBERT I DE CARA EN FORA

MILLORA EN L’IL·LUMINACIÓ NATURAL

IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL NOCTURNA
Noves activitats.

El projecte té l'intenció de treballar per 
nivells, amb la voluntat d'alliberar al màxim 
la visual horitzontal. Al nivell més exterior 
trobem el mercat original, que marca el seu 
volum original i compleix la funció històrica 
i d'embolcallar i situar. A un nivell per sota 
trobem el filtre solar a les zones comunes. 
Desprès tenim les cobertes opaques que 
protegeixen del sol i la pluja a les àrees de 
comerç.  

El mercat original treballava d'una forma 
concèntrica, focalitzava tota la seva 
activitat al centre, fent que per veure-ho 
haguessis d'entrar. Amb la proposta 
s'intenta permeabilitzar la membrana de 
l'edifici, per obrir-se al exterior i crear 
ponts visuals amb l'entorn immediat. Així 
aquestes visuals permeten al vianant 
poder veure el producte i l'activitat del 
mercat des de fora.

Il·luminació natural actual.

Il·luminació natural de la proposta.


