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Vista aèria  actual

El mercat de la Guineueta, situat dins del barri del mateix 
nom, al Districte de Nou Barris, va ser inaugurat el 1965, i 
modernitzat quatre anys més tard, davant la necessitat de poder 
proveir una zona de la ciutat, en constant evolució dels seus 
nivells de població (‘boom demogràfic, i absorció de la migració 
arribada a Catalunya, des d’altres indrets del país’). 
 
Al seu entorn es troben un important nucli d’edificis  destinats a 
serveis públics , com ara la seu del districte de Nou Barris i el 
Fòrum Nord de la Tecnologia. 
 
La definició d’una àrea d’influència comercial pel mercat de la 
Guineueta, ens ha de permetre poder obtenir informació sobre la 
població i les seves característiques , i l’oferta comercial que 
actua com a complement i/o competència del mercat. 
 
A partir d’un criteri general de proximitat entorn el mercat de 200, 
400 i 600 m de distància , s’han definit 3 subàrees (primària, 
secundària i terciària), que en aquest cas queden condicionades 
per altres factors: la Via Favència i el Parc de la Guineueta, afegit 
a l’orografia especial de la zona, actuen com a barreres 
arquitectòniques , que delimiten les àrees d’influència secundària i 
terciària , reduint-les per sota de les dimensions que s’han 
considerat standards . 
 
 
 
 
 
 
 
L’oferta comercial del barri gira entorn del propi mercat. Podem 
dir que el mercat de la Guineueta és un nòdul de 
polaritat comercial amb una gran tradició i que 
concentra al voltant una important activitat. 
 
Dins de les tres àrees d’influència del mercat , l’oferta alimentària 
es concreta en al voltant del mercat es divideix de la següent 
forma: 
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