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HISTÒRIA DEL MERCAT
Per què una plaça.

L'historia del mercat de Pere Sant està directament lligada  l'historia urbana de la ciutat de Sant Cugat i el seu monestir com a 
centre de poder i cultura. Aquest poder es traduia  acumulació de terra que fa canviar l'entorn immediat del monestir fent que 
les nombroses famílies que vivien de treballar les terres del monestir poblés el turo immediat al monestir, apareixent així un dels 
primers eixos urbans de la ciutat, el carrer major, que desembocava al cim del turó, un lloc estratègic de la zona on es va edificar 
la petita església de Sant Pere per al culte dels habitants de la zona, ja que tot hi haver un monestir aquest reservava el culte als 
monjos així que els pagesos i treballadors havien de fer el culte fora del monestir. A demes en la majoria dels casos el jornal es 
pagava amb la pròpia collita així que la majoria de pagesos tenien que recórrer al comerç il•legal i al "trueque".

L'any 1835 els monjos es veuen obligats a abandonar el monestir i les seves propietats per la llei de desamortització de Mendizaval 
i el monestir pasa a ser una parròquia. Aquest fet permet a la població rendir culte a l'antic monestir i així l'església de Sant Pere 
va perdre el seu sentit i es va derruir per a ampliar la plaça del mercat. Aquest eix es va trencar en el moment que arriba a la ciutat 
el ferrocarril que connecta e forma directa el municipi amb Barcelona, Sabadell i Terrassa, trencant d'aquesta forma el eix original 
que per topografia quedarà desplaçat a un punt desplaçat de la ciutat que ja no es un lloc de pas obligat.

Aquesta nova població considerava que la plaça del mercat no era higiènica, així que es va iniciar el projecte 
de construcció del mercat municipal. El projecte original de 1911 consisteix en un edifici modernista de una 
sola nau projectat per Ferran Cels, un edifici molt característic d'aquell moment amb coberta de 
encavallades metàl•liques i parets de fàbrica.

L'any 1917 es fa una primera ampliació del edifici original que 
consisteix en la construcció de dos quioscs a la façana del 
edifici original per posar comerços de cara a la plaça.

La següent reforma més significativa té lloc al 2008 en que 
es fa una obra de remodelació de la part funcional del 
mercat, on es construeix un anell tècnic que abraça la nau 
petita del mercat i serveix per reordenar els moll de carga 
i l'apartat administratiu i tècnic del edifici.
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L'any 1926 hi ha l'ampliació més significativa del edifici amb la construcció 
de una segona nau amb el mateix llenguatge formal de la nau original però 
més petita i es connecten per l'antiga façana del darrere de l'edifici original. 
s'aprofita aquestes obres per obrir el soterrani de l'edifici actual on es 
troben les peixateries.


