
Visita tècnica al Mercat de Sant Antoni 

El divendres dia 9 d’abril va  tenir  lloc  la primera vista  tècnica organitzada pel CAATEEB, a  la 

reforma que s’està executant al Mercat de Sant Antoni, promoguda per la Societat de Mercats 

de  Barcelona  que  vol  recuperar  l’activitat  que  durant més  de  cent  anys  ha  desenvolupat 

aquest mercat, procurant que s’integri a la ciutat com un edifici històric, sostenible i eficient.  

La visita d’obra comptava amb la presència del Sr. Pere Joan Ravetllat, arquitecte responsable 

de  l’obra.  El  senyor  Ravetllat  ens  va  acompanyar  amb  explicacions  i  curiositats  pròpies  de 

l’obra,  resolent  els  dubtes  i  preguntes  que  sorgien  durant  el  recorregut,  per  poder  fer‐nos 

entendre al detall el projecte que s’està executant.   

Previ a endinsar‐nos al Mercat, vam equipar‐nos amb els EPI’s pertinents (calçat adequat, casc 

i  armilla)  i  tot  seguit  vam  prendre  atenció  a  les  explicacions  de  l’arquitecte,  tant  de  caire 

constructiu com històric, que van ser  il∙lustrades amb documentació gràfica, situant‐nos a  la 

història de l’edifici i la seva ubicació dins el nucli urbà de Barcelona.  

L’edifici va ser projectat per l’arquitecte Antoni Rovira i Trias, guanyador del concurs organitzat 

per l’Ajuntament de Barcelona l’any 1859 per la reforma del Pla Urbanístic de la ciutat, i es va 

inaugurar  l’any  1882.  L’edifici  ocupa  tota  una  illa,  uns  5.214m2,  complint  les  proporcions 

pròpies de  l’actual districte de  l’Eixample: perímetre octogonal  i planta en  creu conformada 

per dues vies de 20m d’ample, distància pròpia dels carrers principals de l’Eixample. 

Les obres de  la rehabilitació  integral del Mercat s’iniciaren  l’any 2009 amb els enderrocs  i es 

preveu que  finalitzi  i  torni a obrir  les  seves portes  l’any 2017,  seguint amb  la  seva activitat 

originaria. Aquesta data que pot variar en  funció de  les  inversions. A dia d’avui,  les obres es 

troben a  la fase d’estructura, tancaments  i coberta, a  la que seguirà  la fase d’  instal∙lacions  i 

finalment, la d’acabats. 

El projecte preveu una redistribució de  l’espai interior del Mercat gràcies a les plantes que es 

guanyaran sota sòl. A la planta a peu de carrer, on es situava el Mercat original, es mantindran 

les  activitats  que  recollia  l’edifici:  el mercat  fresc  al  passadís  principal,  l’  encant  de  roba  al 

perímetre  interior,  i  el  dominical,  amb  emplaçament  a  concretar.  La  nova  distribució  de 

l’interior de  l’edifici  s’ha  pogut  realitzar  gràcies  a quatre nous  espais  guanyats que  fins  ara 

havien  estat  destinats  a  la  logística,  recuperant  així  les  façanes  de  l’eixample.  En  el  subsòl 

trobem  tres plantes diferenciades, a  les que es podrà accedir per via peatonal  i amb vehicle 

(mitjançant dues rampes situades al carrer Compte Borrell i Tamarit):  



‐ la planta  ‐1, a  la que podrem accedir des del carrer Compte Urgell per unes grades  i 

unes escales automàtiques, on trobem un passeig peatonal per l’antic fossat, entre el 

baluard i la contraescarpa, per on es podrà accedir a un supermercat de concessió. 

‐ la planta  ‐2, destinada a ús d’aparcament, envoltarà  l’obertura de  l’espai central del 

Mercat. 

‐ planta  ‐3,  diferenciada  per  dos  espais:  un  serà  la  zona  on  els  camions  podran 

maniobrar, carregar  i descarregar mercaderies, es tracte del cor del Mercat, dotat de 

doble  alçada  per  facilitar  la  mobilitat;  l’altre  zona  estarà  destinada  a  magatzems, 

plantes frigorífiques i gestió de residus, i es situarà al voltant del nucli del edifici, sota 

la planta ‐2. 

‐ la planta ‐4, destinada a ús d’aparcament. 

 

En el transcurs de les obres s’han anat trobant diversos entrebancs que les han paralitzat i, en 

conseqüència, han  suposat una demora  respecte  la planificació del  temps prevista,  com ara 

falta d’inversió o el descobriment de jaciments arqueològics de diferents èpoques.  Les ruïnes 

més antigues s’han trobat sota el pati del carrer del Compte Borrell, i es tracten d’un tram de 

via sepulcral romana altimperial del Segle I dC que formava part d’un carrer que es ramificava 

des de  la Via Augusta de  l’antiga Barcino. Les següents petjades de  la història de  la ciutat es 

situen a l’Època Mitja i Moderna: restes de dos masos, un del Segle XIV i l’altre del Segle XVI, i 

del baluard de planta pentagonal, d’amplada de 2,10m, alçada de 5m  i amb una  longitud de 

90m, rodejat pel seu sistema defensiu (fossat i contraescarpa). 

Pel  que  fa  a  la  part més  tècnica,  l’arquitecte  Ravetllat  ens  va  comentar  alguns mètodes  i 

particularitats de  l’obra. En relació a  l’estructura dels fonaments, aquesta ha estat construïda 

per murs  pantalla mitjançant  la  tècnica  d’hidrofresa,  sistema  que  garanteix  la  verticalitat  i 

d’estanqueïtat d’aquests murs, evitant afectacions a l’entorn urbà, i s’ha dotat de la tecnologia 

de termoactivació,  l’aprofitament energètic per  la climatització d’edificis basat en  l’intercanvi 

geotèrmic entre el subsòl  i els fonaments, és a dir, utilitzant  la temperatura del subsòl com a 



font  de  calor,  un  subministrament  gratuït  d’energia  renovable.  Per  a mantenir  l’estructura 

mentre  s’executava  l’obra  s’han  instal∙lat  24  pilots.  Un  cop  finalitzats  els  fonaments,  s’ha 

procedit a executar la llosa de la planta del mercat a peu de carrer, d’1,20m de cantell. Com a 

particularitat, el mercat segueix el patró (com altres mercats de la ciutat) d’evacuació d’aigües 

per les columnes de ferro que el conformen: estructura i drenatge units. En quant a la coberta, 

s’ha  retirat  l’antiga  coberta d’uralita  i  s’està procedint a  col∙locar una  coberta  lleugera amb 

panells sandwich de Thermochip® per a posterior col∙locació de  les teules. El senyor Ravetllat 

també va mencionar que durant les obres han detectat que els edificis que envolten el mercat 

han assentat mig centímetre, i és per aquest motiu que han pres com a mètode preventiu fer 

un estudi setmanal del nivell dels edificis.  

A mode de  conclusió,  si  teniu  interès per  saber‐ne més  i  voleu  veure  tots  aquests detalls  i 

gaudir de la bellesa arquitectònica in situ, no ho dubteu! No perdeu l’oportunitat d’assistir a la 

visita  tècnica  del Mercat  de  Sant  Antoni! Un monument  que  va  néixer  temps  enrere,  que 

representa un nexe d’unió urbà entre el nou barri de  l’Eixample  i  l’antic barri del Raval, un 

edifici interessant a nivell arquitectònic i tècnic i que a dia d’avui revela petjades de la història 

de Barcelona amagades els darrers anys. 
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