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EL RADI D’ACTUACIÓ DEL MERCAT
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Hem d’entendre que el mercat ha estat durant segles el centre de tota activitat humana. El mercat de Pere Sant ha anat patint al llarg de la
història canvis compositius, ampliacions.. Per tal de millorar aquesta connexió amb la població.
El principal problema pel qual el mercat ha quedat obsolet, recau en el fet que molta part de l’activitat comercial s’ha anat desplaçant mica en
mica cap al carrer de Santiago Rossinyol , un carrer de transit invertit, més planer, ample, amb la majoria de plantes baixes dedicades a
venta, que a més connecta directament amb el monestir...
Un altre problemàtica d’aquests ultims anys ha estat el fet que es construís un nou mercat municipal a uns 650 m del mercat de Pere Sant,
amb espai suficient per poder arribar-hi amb vehicle i aparcar, ben connectat viariament amb transport públic, de nova construcció i amb
parades més modernes etc..
Amb el fort creixement de la ciutat, i la gran demanda comercial, la sempre existent connexió entre el monestir i el mercat pel carrer Major
s’ha anat trencant, deixant de banda un antic mercat modernista molt ben situat i amb una plaça que li dona molt de joc i moltes possibilitats.
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FERRAN CELS

Degut al ràpid creixement de la població i per tant de la demanda
d’aliments, l’any 1911 l’ajuntament encarrega a Ferran Cels que projecti
un espai cobert per a traslladar el mercat que es feia a cel ras al carrer,
cap a un lloc cobert i resguardat de l’intempèrie. Es projecta una nau
tancada amb un únic accés desde plaça

1927

Nou accés per Catalunya
a planta baixa
nou recorregut
(Catalunya-Plaça)
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ENRIC MORA

L’any 1927 l’ajuntament decideix ampliar el mercat, que no pot cobrir
les necessitats de tot el poble. A més, aquest es troba en el centre
neuràlgic de tota l’activitat tant alimentaria com social. Es construeix
així una segona nau amb dues plantes (per aprofitar el desnivell de
cota). Aquesta nau va acompanyada d’una “motxilla” en planta semisoterrani, que adopta la forma de les antigues parcel·les d’habitatges
enderrocats.
La planta inferior de la nau passa a ser el magatzem del mercat.
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Nou accés per Catalunya
amb escales de connexió
amb la planta semisoterrani

2009

AJUNTAMENT

Fins aquest període, les dues naus estaven connectades entre elles
només en planta baixa, espai que si que funcionava com un mercat,
amb un magatzem en planta semi soterrani accessible només des del
carrer Endevallada. L’ajuntament decideix ampliar la “motxilla” en
planta primera i generar una connexió central entre la planta semi
soterrani (magatzem) i la planta baixa de la nau gran. D’aquesta
manera es podia ampliar la funció de mercat també en la planta semisoterrani.

~

AJUNTAMENT

L'any 2009 s'hi va fer una reforma que és com actualment està el
mercat, tot i que aquesta no va acabar de solucionar el problema de la
falta de clientela. És en aquesta data quant generen un nou accés de
mercat amb unes escales i un munta-càrregues accessible des de
Avinguda Catalunya. també arreglen les teules de la coberta i vesteixen
amb una nova pell d'acer corten la part de l'edifici que no està protegit
per patrimoni.
ESTUDI DE PATRIMONI
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A: Bé cultural d’interès local.
B: Composició de la façana.
C: Elements destacables.
D: Modificacions del volum i
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G: Arc en la paret mitgera.
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- Carrers amb desnivell.
- Falta de connexió entre mercat i plaça.
- Accessos limitats.
- Franja horària limitada.
- Logística en mala posició.
- Falta d’espai per emmagatzematge.
- Només hi ha un tipus de comerç.
- Connexions internes de mercat escasses i obstaculitzadores (escales i només un montacàrregues).

El mercat, la Plaça i la Vila
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