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‘Només poden considerar-se ciutats aquelles en que els seus espais 
públics permeten el passeig i són alhora espais de comerç i espais de 
relació social.’( Marçal Tarragó –economista ) 
 
‘...era criterio carvalliano que no se conoce una ciudad si no se visitan 
sus mercados...’ (M. Vázquez Montalbán, ‘Milenio Carvalho’) 
 
 
L’origen de les ciutats s’origina , no només amb una àrea religiosa, sinó a través 
de les zones de comerç. 
 
El comerç de centralitat necessita en termes d’implantació urbana: 
 

- la concentració de diverses ofertes en un espai relativament delimitat 
 
- permetre un procés de selecció i elecció per part del consumidor-

comprador 
 

L’ús comercial de l’espai públic urbà i de la ciutat en general exigeix facilitat en 
els recorreguts. 
 
L’escena urbana del comerç està en gran part determinada per la continuïtat de 
les façanes comercials i en especial dels aparadors.  
 
 

 
 

(Brusel.les)

dicc.MERCAT: ( lat.mercatus) Lloc públic destinat ,permanentment o en dies senyalats , per vendre, comprar o permutar gèneres o mercaderies.  
Plaça pública on es produeix l'intercanvi de mercaderies.

Podem entendre un mercat com un lloc de comerç cobert o protegit . Tant és així que trobem moltes 
tipologies de 'carrers de mercats', si entenem un mercat com a un lloc d'intercanvi.

Un cop entrem en la tipologia de mercat actual, veiem que la tipologia 
bàsica es basa en un envolvent que a dins conté petites peces que són 
les parades. En el fons és una caixa continent on a dins hi 
ha caixetes contingudes .

Per aquesta raó, es vol aconseguir que aquest doblament de pells es vegi 
sol.lucionat.
Està clar que per aconseguir-ho la pròpia pell de coberta s'haurà 
d'adaptar a les 'caixetes'.

Un problema actual en els mercats és la confluència d'espai servidor i 
espai servit, és a dir, dins dels carrers del mercat s'hi troben tant la gent 
visitant que va al mercat a comprar , com el pas constant de 
mercaderies.
Per aquesta raó , ens plantegem segregar dits fluxes , i fer que 
aquest no es vegin barrejats.

L'implantació en el lloc. Per tal de donar resposta als fluxes de gent que 
ens arriven al mercat , estudiem dits fluxes i dónem resposta amb la 
col.locació de dits 'elements-paraigües'

El resultat a dits plantejaments ens dóna un element que en si mateix 
dóna resposta a tot això , i que a base de la seva repetició aconsegueix 
formar el conjunt.És a dir, el mercat es conformarà per la seriació 
d'aquests elements.

Proposta

Mercadillo 

Mercat flamenc segle XV

Les primeres arquitectures de comerç van ser els basars, que es 
desenvolupen avui en dia a l'interior de les ciutats àrabs. Els couqs: 
nom que es dóna a cada carrer comercial de la medina. Cada couq està 
format per una unitat lineal especialitzada .
Així mateix també tenim els mercats ambulants europeus.

Els primers edificis que van acollir el comerç de productes alimentaris 
es van construir entre 1800 i 1850. 
Tipológicament, el mercat és una planta lliure de grans llums , que es 
desplega a peu pla i on les parades s'arrengleren al llarg de tot l'espai.

Covent Garden 1830 (Londres)

Mercat Sud-Àfrica

Mercat municipal, Umtata
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