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justificació de la proposta

El que la proposta planteja és retrocedir en el temps per trobar-se de nou amb el problema que suposava resoldre la reforma que el PERI per al Sector Oriental del 1985 contemplava. L’actualitat és la resposta que se’n va donar en el seu moment, i el projecte a desenvolupar serà 
una barreja entre el que hi ha ara en la realitat i el que hi podria haver. Incorporarà les peces del lloc que creu que funcionen, i obviarà les que creu que no i a més no estaven encara construïdes quan es va aprovar el PERI.

Aquesta resposta, l’actualitat, gaudeix de les peces que van projectar l’Enric Miralles i la Benede  a Tagliabue (PERI BA - 189 - 2), però també manté alguns aspectes del planejament anterior (PERI BA – 189) que, en canvi, es posen en dubte. El punt de par  da per tant seria el 
PERI que proposen l’Enric i la Benede  a. Cronològicament ens situem a l’any 1997, moment en què tal i com mostra el fotoplà d’aquell any encara no s’havien realitzat la majoria d’enderrocs (malgrat que estaven ja previstos), ni s’havien construït tots els edifi cis que hi ha avui. 
En conseqüència, la proposta pot permetre’s el luxe de rec  fi car els aspectes de l’actualitat que considera que no funcionen: calien tots els enderrocs? I en cas de dur-se a terme, després de tot el confl icte del qual van anar acompanyats, sa  sfà el buidat corresponent al Pou de la 
Figuera les expecta  ves? És la seva escala i la del bloc al carrer Metges (encara no construït com pot apreciar-se tant en el plànol del PERI del sector oriental com en el fotoplà de 1997) adient al lloc?

Són aquestes qües  ons recolzades en l’estudi del context qui defi neixen l’àmbit d’actuació i inici del projecte.
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Maqueta que es correspondria amb el fotoplànol de 1997 i punt de par  da, per tant, del               
PERI – BA -189 – 2, és a dir, punt de par  da d’EMBT.
Es veuen també primers assajos per a la coberta del mercat i la previsió d’aquesta pèrgola que 
lamentablement no es va construir. Aquesta maqueta deu ser de les inicials, ja que pot apreciar-
se com la pèrgola arriba fi ns gairebé a Via Laietana. Poc a poc s’anirà escurçant, fi ns a arribar a 
desaparèixer (ja que no en van permetre la seva construcció).

situació àrea mercat Santa Caterina abans de l’obertura de l’Av. Cambó (anys 70) situació àrea mercat Santa Caterina després de l’obertura de l’Av. Cambó,
i abans de la seva prolongació - PERI del Sector Oriental (anys 80)


