COM L’ESPAI HA GENERAT LES PARADES

DETALL PARADA FRUITA I VERDURA

DETALL PARADA MERCADILLO

DETALL PARADA INTERIOR / DEGUSTACÓ EXTERIOR

DP_FV_01

Caixa enregistradora

DP_M_01

Zona amb penjadors

DP_ID_01

Zona degustació venedor

DP_FV_02

Passadís compartit amb clientela

DP_M_02

Espai destinat a venedor

DP_ID_02

Zona venta del venedor

DP_FV_03

Zona de treball venedor

DP_M_03

Caixa enregistradora

DP_ID_03

Mostrador amb bany maria

DP_FV_04

Mobiliari d'expisició

DP_M_04

Passadís cominitari

DP_ID_04

Mostrador expositor de venta interior

- La parada d’exterior o de mercadillo en planta semi soterrani - La parada de degustació ( Interior-Exterior) en planta semi soterrani

DP_FV_05

Aiguera de rentat aliments

DP_M_05

Taulell de treball venedor

DP_ID_05

Caixa enregistradora

- La parada exclusiva d’interior en planta semi soterrani - La parada en de fruites, verdures, llegums... Verd en general en planta primera

DP_FV_06

Tamboret per reposar

DP_M_06

Tamboret per reposar

DP_ID_06

Taulell de treball del venedor

DP_FV_07

Passatubs per instal lacions

DP_M_07

Taulell expositor

DP_ID_07

Mobiliari expositor interior de parada amb aigüera incorporada

El disseny de parades en funció de l’espai, en aquest cas s’ha dut a terme de manera inversa al que normalment estariem acostumats. Generalment, tenim un espai i allà hi disposem les parades creant uns recorreguts lògics per a paradistes i compradors.
En el cas del meu projecte, primer es va pensar en aquests recorreguts, i a partir de llabors es van anar generant les parades. D’aquesta manera
s’assegura el fet que, per molt que no hi hagi mercat i pugui l’edifici ser útil per un altre tipus de funció, els recorreguts i els fluxes siguin també
adients.
Hi ha en definitiva quatre tipus de parades diferents, de les quals s’en estudiaran només tres, ja que la parada mixta de degustació i venta ja té
la part de venta de les parades d’interior en planta semi soterrani.

PARADES PLANTA BAIXA

COMPOSICIÓ DE LA PARADA INTERIOR DE FRUITA I VERDURA
El conjunt de parades interiors de fruita i verdura es situen en planta baixa, és a
dir la planta que connecta directament amb el mercat. S'ha distribuït el mercat
d'aquesta manera pel fet que hi ha molta més relació ambiental entre els aliments
no tractats o collits directament de la natura, que no pas els aliments pre-cuinats,
tallats, nvasats o manufacturats.
Com s'ha comentat anteriorment, primer es va decidir com circulava la gent dins el
mercat i després s'hi van col locar les parades.
Les parades de fruita i vertura es disposen sobre del forjat inferior, i al tractar-se
d'un aliment que pot estar exposat a l'aire lliure, aquestes no tenen coberta propia,
si no que es distribueixen a partir d'un mobiliari lleuger a mode de passadís.
El aradista també té el seu petit espai delimitat per un tipus de paviment diferent,
amb una taula, una zona de rentat, i un espai on guardar la caixa enregistradora.

PD_FV_06
PD_FV_05
PD_FV_01

DIMENSIÓ DE LA PARADA MITJA

PD_FV_03

Sup. de parada

Sup. interior de treball

ml. Mostrador

15,7m

4,2 m

6,1 ml

Tupus de gènere

nº de parades

Superfície tota Ocupació

12

243,55 m

- Fruites, verdures, llegums
i fruits secs
DISPOSICIÓ DINS DEL MERCAT

PD_FV_07
PD_FV_02

MERCAT INTERIOR

PD_FV_04
MERCAT INTERIOR

MERCAT INTERIOR

COMPOSICIÓ DE LA PARADA EXTERIOR DE MERCADILLO
La parada de mercadillo ha estat disenyada seguint el recorregut i el fluxe de
persones exterior, de tal manera que aquest queda sempre obert al públic i les
mateixes parades no tenen el mateix horari d'obertura que el mercat. Podrien
obrir diumenges i festius, i seguir l'horari de botigues de roba i menage.
Aquestes parades es situen en el sotacobert del forjat que conforma l'espai
exterior de carrer i a més en generen obertures per entrada de llum. Tenen
sempre un petiti voladís de protecció front als agents climatològics externs. El
mobiliari pel qual s'obta és similar al de tot els tipus de parades existents, i la
única diferència entre aquestes parades d'exterior i les demés és que el mobiliari
no du incorporat cap tipus d'element de fontaneria ja que s'enten que no hi ha
aliments per a netejar.
A més, aquestes parades estan connectades per un passadís obert comunitari a
la part del darrera, apart de tenir cada una d'elles la seva pròpia entrada.

PARADES PLANTA SEMI SOTERRANI (EXTERIOR)

DP_M_01

DIMENSIÓ DE LA PARADA MITJA

Sup. de parada

Sup. interior de treball

15,6 m

7,5 m

DP_M_04

Tupus de gènere

DP_M_03
DP_M_02

Superfície tota Ocupació

-mix: 13
-interior: 12
Total: 25

359,1 m

S MER
RADE

CADIL

LO

DP_M_05

5 ml

nº de parades

- Formatges, carns, peix
reposteria, olives, conserves
aviram, embutits

DP_M_06

ml. Mostrador

PA

DP_M_07

PARADES MERCADILLO
MERCAT INTERIOR
PARADES PLANTA SEMI SOTERRANI (INTERIOR - EXTERIOR)

COMPOSICIÓ DE LA PARADA INTERIOR DE MERCAT
Les parades que conformen el mercat en planta semi soterrani, són parades
disposades sota el ecorregut decidit pel fluxe de persones, d'aquesta manera es
podria dir que, la coberta d'aquestes genera el recorregut superior de persones, o
en el meu cas, a l'inversa, al haver generat aquest recorregut de manera llògica,
les parades es situen directament a sota d'aquest forjat.
Aquestes es divideixen en dos tipus de composició:
-

Per una banda hi ha le paràdes exclusives d'interior que tenen a mobiliari,
un mobiliari similar al disenyat a tot els tipus de parades, a més la
incorporació d'un mostrador prefabricat de la casa EURO CRYORD de
caràcter modern, modular i molt funcional. Amb fàcil instal lació.

-

D'altre bande hi ha les parades que dónen a interior i exterior del mercat i
que d'alguna manera ajuden a composar la façana en planta semi
soterrani. Aquestes parades mixtes són les de Venta / Degustació. La
degustació se situa mirant enfora, mentre que la venta es produeix dins el
mercat. Amdues tenen el mateix tipus de mostrador que les exclusivament
interna i el mateix tipus de mobiliari.

DP_ID_03
DP_ID_06
DP_ID_01

DIMENSIÓ DE LA PARADA MITJA

Sup. de parada

Sup. interior de treball

DP_ID_06

10,2 m

4,5 m

DP_ID_05

Tupus de gènere

DP_ID_05

- Roba, sabates, bisuteria
menage, llar...

DP_ID_06

3 ml
Superfície tota Ocupació

15

153,65 m
DEGUSTACIÓ

MERCAT INTERIOR

DEGUSTACIÓ
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DEGUSTACIÓ

MERCAT INTERIOR

MERCAT INTERIOR

DP_ID_04

El mercat, la Plaça i la Vila

DEGUSTACIÓ

DP_ID_02

nº de parades

ml. Mostrador

