
Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat

Concurs de redacció de l'avantprojecte, projecte bàsic i projecte executiu de 
les obres de remodelació del Mercat Municipal de la Vall d’Hebron

Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça 
web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web.

“  Transformem el mercat en una massa vegetal habitada”  

Estratègies de projecte:

1_

Si  optem per  reciclar  un  edifici  i  no enderrocar-lo,  cal  acceptar-lo  i  no modificar-lo  excessivament 
superant el cost de fer un edifici nou.

2_

Una senzilla  xarxa amb enfiladisses, transparent en alguns punts coincidint amb les finestres, servirà 
per donar una nova imatge i relacionar l’edifici amb el Parc proper en el que s’inscriu. La vegetació i les 
flors suggeriran el producte fresc que es ven a l’interior, generant un microclima més fresc i sense  
haver de modificar les façanes existents.

3_

Davant d’un gran problema, com és l’accessibilitat al mercat, a vegades cal canviar tan sols el punt de  
vista amb el que ens el mirem. Proposem canviar l’accés principal al mercat pel carrer lateral, construint 
un nou espai  públic  qualificat  pel gran porxo,  les  parades exteriors,  l’arbrat  i  les vistes. Una nova 
manera d’entrar al mercat més natural.

4_

Al mantenir estructura, façanes, molls de càrrega i rampes, això ens permet garantir el cost més baix 
possible sense renunciar  a una imatge potent  i  a la  transformació  de l’espai  públic  del  voltant  del 
mercat.

Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte

1



Dades sobre el concurs

Nom del concurs / Objecte
Concurs de redacció de l'avantprojecte, projecte bàsic i projec-
te executiu de les obres de remodelació del Mercat Municipal de 

la Vall d’Hebron

Organisme que convoca el 
concurs

Ajuntament de Barcelona | Institut Municipal de Mercats de Barce
lona

Caràcter del concurs D'idees / D’avantprojectes

Tipus de procediment
Obert

Composició del jurat Nacional

Naturalesa del jurat Intern a l’organisme convocant

Crida Internacional

Resultat del concurs Guanyador / 1er Premi

Data de resolució del concurs

Dades sobre el projecte

Nom del projecte presentat / 
Lema

Remodelació del Mercat Municipal de la Vall d’Hebron: “Transformem 
el mercat en una massa vegetal habitada”

Autor/Autors UPC Jordi Badia

Altres autors
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