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Emmagatzematge

ESTRATEGIA  VOLUMÈTRICA vs CONSTRUCTIVA
Per tal d’aconseguir que el mercat no deixi mai d’estar en funcionament, es divideix l’execució 
del projecte en dues fases. 
Al partir de la base que tenim dues naus, en una primera instancia es tapia la façana compar-
tida entre ambdues naus de tal manera que la nau gran (que dóna a plaça) resta en funciona-
ment com a mercat, mentre que la part de la nau petita és intervenida.
Un cop acabada aquesta primera intervenció, la nau petita entra en funcionament, que a més 
és la que conté el nucli de serveis principals, i es procedeix a l’ execució de la nau gran con-
juntament amb la plaça.

PRIMERA FASE

- Enderroc dels dos volums de cobert que dónen a plaça
- Enderroc de l’escala i els banys públics interiors

- Enderroc de la “motxilla” que acompanya la nau petita, donant obertura a les tres façanes  
 que quedaven amagades
- Enderroc de l’edifici que collinda amb la façana sud del mercat, edifici de poca alçada  
 (Pb+1), i només un habitatge en planta primera.
- Enderroc del forjat en planta baixa de la nau, Buidat de la nau deixant la pell i la coberta.

SEGONA FASE

ESTRATÈGIA A SEGUIR:
- Buidat de tota la plaça per tal d’afegir el programa de supermercat i parades de mercadillo
- Es parteix com en la primera fase, d’un volum hermètic i simple al qual li aniràn succeïnt  
 moviments depenent de les necessitats.
- A aquest volum se li extreu el BUIT que serà el recorregut a peu de persones.
- Posteriorment en el volum restant, se li fant un seguit de gestos per fer que aquest recorre 
 gut a peu “Respiri”.

MERCAT

MERCAT

Futura connexió en planta 
baixa amb nau gran.

Connexió entre nou volum 
de construcció i nau petita.

Futura connexió en planta 
semisoterrani amb nau 
gran.

SECCIÓ DIAGRAMÀTICA

Logística

Serveis

       Restauració

Serveis

Parades mercadillo

Parades mercadillo

Emmagatxematge

Supermecat

Supermecat

Parades mercadillo

Previsi
ó de fu

tu
es p

lantes b
aixe

s c
omerci

als

ESTRATÈGIA  DE MILLORA

La principal estrategia:

- Ampliació de franges horaries
- Ampliació de tipus de comerç (mercat, supermercat, mercadillo)
- Ampliació de tipus d’activitats ( restauració, degustació, passeig, compres)
- Per tant implicitatment amb tot lo anterior, ampliació de franges d’edat i cap-
tació de més per  sones i compradors.
- Millora de les connexions internes del propi mercat
- Noves connexions externes (possibilitat per a un minusvàlid de traslladar-se 
lliurement per tot   el mercat el seu voltant.
- Millora de la logística i emmagatzematge (obtenen un espai propi)
- Oxigenació del mercat (mercat més ample, parades de nova construcció, con-
nexió fisica i visual amb l’exterior).

ESTRATÈGIA A SEGUIR:

- Es parteix com en la primera fase, d’un volum hermètic i simple al qual li aniràn   
 succeïnt moviments depenent de les necessitats.
- En planta baixa es recula la volumetria generant així un nou passatge de connexió   
 entre el carrer Endavallada i l’avinguda Catalunya.
- En plantes primera i segona s’estrangula l’edifici per tal de fer que la connexió entre el  
 volum del mercat de la nau petita i el nou volum de construcció respirin.
- En planta coberta s’efectuen varis moviments destinats a diferenciar les diferentes   
 zones.

- VOLUM SIMPLE

- VOLUM HERMÈTIC

- VOLUM D’ AFEGIT
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