
Evolució Mercat Pere San
La plaça de Sant Pere ja s’omplia de comerciants i compradors al segle XII amb un mercat setmanal a l’aire lliure on els arcs
que hi ha a la plaça servien d’aixopluc. Domènec Miquel explica que a finals del segle XIX comencen a venir més estiuejants a
Sant Cugat que demanen un mercat més higiènic i estable i és per això que es comença a pensar en construir un nou mercat.
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L’arquitecte Ferran Cels
tenia un projecte per
construir l’ajuntament on
hi ha avui el mercat de
Pere San i abans hi havia
les ruïnes d’una església.
Finalment, decideixen
construir-hi un mercat ja
que oferia un servei més
públic i l’any 1911 ja va
entrar en funcionament
amb una nau.

Els comerciants ja tenen la
seva pròpia estructura de
parada i s'instal·la la
primera cambra frigorífica
de gel.

Es construeixen els porxos
de davant el mercat, on s’hi
van col·locar inicialment
les peixateries.

Es construeix la segona
nau per l'arquitecte
municipal Enric Mora
seguint amb el mateix estil
modernista que la primera
nau de Ferran Cels, el
soterrani nomes funcionava
de magatzems.

Les peixateries es traslladen al soterrani
de la segona nau, on també conviuran amb
les cambres frigorífiques i els magatzems,

Any 1960

El mercat arriba a la seva màxima esplendor,
els paradistes no donen l'abast amb la
afluencia a les parades que decideixen llogar
els locals de l'entorn de la plaça

Any 1980

El mercat arriba a la seva màxima esplendor,
els paradistes no donen l'abast amb la
afluencia a les parades que decideixen llogar
els locals de l'entorn de la plaça

El mercat amplia el mercat mitjançant una
anella que envola la segona nau, en planta
carrer i en planta subsol, això va permetre
augementar les parades de peix i resituar els
magatzems i les cambres frigorífiques.
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La última reforma que es va produir, com diu
un comerciant en un video de cugat tv, " es va
fer un lifting al mercat" dient que les obres
que es van fer no van significar un gran avenç,
simplement es va donar un canvi d'imatge en
façana i adaptar accessos i requeriments de
noves normatives.
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