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Cotes de nivell prèvies.

ORDENACIÓ DELS PRODUCTES
Segons la protecció al medi.

Idea de les plataformes sobre topografia sense modificar.

Topografia modificada amb les plataformes.

TOPOGRAFIA MODIFICADA COM A ELEMENT URBÁ

El projecte està situat al punt més alt d'un turó on desemboquen diferents carrers i es 
connecten entre ells com un nus urbà. La meva proposta busca les cotes més 
característiques d'aquestes vies i les connecta entre elles. En aquest procés 
apareirexen tres plataformes a cotes de 0,5 metres de diferencia que serveixen per 
ordenar el programa d'un mercat que busca l'eliminació de límits verticals. Així pot 
organitzar les famílies de productes en diferents nivells, sempre connectades però a la 
vegada organitzades. Aquesta topografia permet ordenar i absorbir els usos d'espai 
urbà com pot ser zones de seure, delimitacions per activitats temporals, il•luminaries, 
recollida de residus i jardineria.

La distribució de les parades s'efectua 
a partir de relacionar el producte que 
es manipula amb el grau de protecció 
al medi que ofereix cada zona del 
mercat. Les característiques de la 
proposta donen un degradat en 
referència a la protecció del medi, així 
doncs com més t'endintres en l'edifici 
aquest ofereix una protecció millor, 
però a la vegada les possibilitats 
d'apropar el producte al client casual 
disminueixen. Així doncs cada 
paradista té l'oportunitat de triar a 
quina zona li convé més ubicar-se, però 
sempre hi haurà una guia de quines 
zones són les més adients.

OCUPACIÓ PROGRESIVA DE LES PARADES

CONNEXIÓ DE LA PARADA

Sense ocupació Ocupació 50% Ocupació 100%

En el moment de la obertura el mercat només hi hauran les parades dels paradistes que queden actualment en el mercat, la resta del mercat 
estarà preparat per la progressiva ocupació de nous paradistes. En aquest temps de transició aquest espai desocupat podrà ser utilitzat per als 
paradistes del "mercadillo" temporal dels dijous, com per el mercat d'alimentació tradicional dels dissabtes. Un cop estigui totalment ocupat, 
aquests paradistes podran ocupar les zones habilitades per aquesta activitat en les zones de mobiliari urbà, fen un mercat heterogeni que es 
beneficia de les diferents activitats.

La parada està projectada com un element individual que es connecta 
directament a les connexions del terra tècnic. El primer dia, totes les 
instal•lacions estan preparades per el moment en que es connecti el mòdul, 
que en el seu interior ja tindrà preparades les instal•lacions per a l'activitat en 
concret.
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