
“De cara a la galeria” 
Rehabilitació integral del Mercat de Santa Maria 

Canvi d’ús – Habitatge social per a joves 

Barberà del Vallés 

 
OBJECTE: 

El projecte es basa principalment en la recuperació d’un edifici propietat de l’ajuntament construït 

als anys 60, quan el barri de “La Romànica” es començà a consolidar. El Mercat de Santa Maria és 

una edificació situada just a la cantonada entre els carrers Onze de Setembre i Comte Ramón 

Berenguer. El mercat, que actualment es troba pràcticament en desús, porta tancat prop de vint 

anys i s’aprofita avui dia com a magatzem de la comissió de festes majors, la voluntat de 

l’ajuntament passa per transformar aquest espai com a un nou centre d’habitatges socials dirigits 

cap gent jove de entre 18-30 anys. 

 

ESTAT ACTUAL: 

L’edifici es troba qualificat en clau 2.2 (eixample residencial) per tant no cal requalificació. Es 

configura en dues plantes d’uns 300 m2 cadascuna ocupant la totalitat de la parcel·la i esgotant la 

seva alçada reguladora màxima. La planta baixa presenta la distribució típica de mercat del segle 

passat amb paradetes individuals i circulació circular, mentre la planta primera ocupa una part 

administrativa (actuals tallers) i una zona destinada a les antigues cambres frigorífiques. La coberta 

a dues aigües es suportada per unes grans encavallades prefabricades de formigó armat que salven 

tota la llum transversal de l’edifici de 15 m. 

 

PROPOSTA: 

L’estratègia d’intervenció esdevé en tres FRANJES bàsiques i de simple raonament: 

 

- 1. PERMEABILITAT: En primer terme es detecta una gran opacitat del edifici enfront 

l’espai urbà i una manca de relació directa amb l’exterior que dificulta la implantació de 

nous habitatges. Per això, en un primer pas es proposa un exercici de substracció de 

volum, que respectant la profunditat edificable del pla urbanístic s’aconsegueix 

configurar una primera franja longitudinal com a pati de ventilació per tal d’afavorir la 

ventilació i il·luminació natural dels futurs habitatges. 

 

- 2. GALERIA: El segon punt i més important, es basa en la formalització d’una galeria 

longitudinal que acompanya el pati de ventilació. Una galeria que s’imposa com a eix 

vertebrador de projecte, una galeria que funciona com a espai intermedi comunitari i de 

convivència que a la vegada facilita els accessos i les circulacions afavorint la transició 

tèrmica exterior-interior, treballant alhora com un coixí tèrmic dels habitatges a partir de 

la seva condició d’espai bioclimatitzat. 

 

- 3. NOVA ESTRUCTURA: Per últim, la implantació dels nous habitatges configurats a 

dos nivells amb altell retranquejat de façana, aprofitant les grans alçades de totes dues 

plantes, minimitzant la despesa provocada per enderroc i gestió de residus, actuant a 

l’interior amb una nova estructura modular prefabricada i de ràpida execució en panells 

CLT, utilitzant materials d’acabat ecològics i respectuosos amb el medi ambient i de 

fàcil adaptabilitat a l’estructura existent.     

    

IMPACTE SOCIAL: 

La contribució d'aquest projecte a la ciutat pretén millorar la situació de la població de Barberà del 

Vallés amb més necessitats en front l'habitatge i ajudar a superar la problemàtica dels joves alhora 

d'emancipar-se. 

 

La intenció futura és la creació d'un espai de pertinença per als joves en contacte directe amb 

l'ajuntament de Barberà del Vallés, l'oficina municipal d'habitatge (OMH) i el departament de Serveis 

i benestar socials per poder afavorir la inclusió i millora dels espais residencials socials a la ciutat. 


