
 

 

ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANT ANDREU DE PALOMAR 

22 de març de 2017    

19h   Auditori Biblioteca de Can Fabra 

 

Assistents 

 

Presidenta 

 

Carmen Andrés. Regidora del Districte de Sant Andreu. 

 

Vicepresident 

 

Juan José Moro. Vicepresident del Consell de Barri de Sant Andreu. 

 

Consellers 

 

Blanca Port. Consellera de Barri de Sant Andreu. 

Ivan Marzá. Conseller Tècnic del Districte de Sant Andreu. 

Ximena Gadea. Consellera CIU. 

Roger Mestre. Conseller CIU. 

Marcos Rodríguez. Conseller Ciutadans. 

Carlos Rodríguez. Conseller ERC-AM. 

Quim Pañart. Conseller ERC-AM. 

Carmen Santana. Consellera del PP. 

Ivan Altimira. Conseller CUP-PA. 

 

Tècnics Municipals i ponents 

 

Pere Sirvent. Director de Mercats i Projectes Estratègics. 

Ferran Mur. Redactor Projecte Provisional del Mercat. 

Blanca Llobera. Redactora Avantprojecte Mercat definitiu. 

Carme Turegano. Gerent del Districte. 

Victòria Santafé. Cap Departament de la DSPiT. 

Elena Pozo. Tècnica referent del Barri de Sant Andreu de la DSPiT. 

 

 

 



 

 

Assisteixen representants de les següents entitats 

 

A.E.Muntanya 

Amics de la Fabra i Coats. 

Associació de Veïns Sant Andreu de Palomar. 

Associació de Veïns Sant Andreu Sud. 

Associació Comerciants Zona Mercadal i Veïns 

ADEGG-Casal Bascònia. 

ACGD Mossen Clapès. 

A.E.H.A 

A.F.B. 

Colla Castellera Jove de Barcelona. 

TEB (Grup Cooperatiu TEB). 

Tres Tombs Sant Andreu 

Sahandreu. 

 

Assisteixen al voltant de 120 persones en el moment de màxima afluència. 

 

Ordre del dia 

 
1. Benvinguda i aprovació de l’acta de l’anterior Consell de Barri. 
2. Mercat de Sant Andreu. 

o Mercat provisional 
o Avantprojecte del mercat definitiu. 
o Reordenació del trànsit degut a la instal·lació del mercat provisional. 

3. Precs i varis. 
 
 

Benvinguda i aprovació de l’acta de l’anterior Consell de Barri 

La sessió s’inicia a les 19:10 i la Regidora del Districte de Sant Andreu, Carmen Andrés,  dona la 

benvinguda als assistents i presenta l’ordre del dia i la constitució de la taula:  Pere Sirvent, com 

a Director de Mercats i Projectes Estratègics. Ferran Mur, Arquitecte responsable Projecte del 

Mercat Provisional. Blanca Llobera, Arquitecte responsable de la redacció de l’Avantprojecte 

del Mercat definitiu. 

 

 

 



Mercat de Sant Andreu 
 
Pere Sirvent informa que donat tot el procés de remodelació del Mercat de Sant Andreu i la 

seva calendarització es dona la necessitat de construir un mercat provisional. Presenta als 

ponents de la taula, el Ferran Mur, arquitecte a qui es va encarregar el projecte provisional del 

Mercat del Ninot.  

La Blanca Llobera, arquitecta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que va explicar la reforma 

que s’ha fet el Mercat de Sant Feliu de Llobregat, amb notable èxit. 

Pere Sirvent informa de que avui s’ha obert el concurs per l’adjudicació  de la construcció del 

mercat provisional, la previsió és executar-lo en 3 mesos i mig. Però per començar hi ha una 

sèrie d’afectacions prèvies que condicionen l’inici de la construcció del mercat provisional: 

replantació de l’arbrat, treball amb els subministres d’aigua i electricitat. La previsió de 

l’execució de l’obra és al setembre. 

Mercat provisional 

Es tracta d’un mercat amb carpa. La ubicació que s’ha escollit és al davant la Biblioteca al 

C/Sant Adrià. Hi haurà un passadís de servei aprox. D’1m40 que separarà la paret. Just a l’altra 

banda es procedirà a fer una ampliació de vorera, per a que es pugui circular. La implantació del 

mercat al mig del carrer implica una sèrie d’afectacions amb la companyies subministradores: 

instal·lació elèctrica, aigua i gas. Per tant son 3 afectacions amb 3 companyies diferents que es 

portaran a terme just abans de la construcció del mercat provisional.  

Afectacions amb l’arbrat: tota una sèrie d’arbres que caldrà trasplantar (unes 3 setmanes). 

Aparcaments zona blava, carrega i descarrega, reserves de minusvàlids que també queden 

afectats i es traspassaran. 

Estan previstes les desviacions oportunes de trànsit que estan acabant de ser estudiades i es 

senyalitzaran en el moment oportú. També s’han fet propostes de recorreguts alternatius  a la 

línia de l’autobús afectada (126). 

Explicació per part de Ferran Mur sobre l’estructura de la carpa provisional del mercat:  

Estarà composada per 7 negocis no alimentaris que actualment existeixen separats de la zona 

alimentària.  A la zona central hi ha la zona alimentaria amb 18 parades, inclòs un bar. Zona de 

servei: zona de serveis sanitaris, zona de reunions, cambres frigorífiques, sala de brossa, estació 

transformadora. Davant del C/Otger amb rampa i entrada, el mercat quedarà lleugerament 

elevat. Tres entrades i un accés per mercaderies. El mercat estarà climatitzat, tindrà tots els 

serveis, i una zona d’instal·lació a l’altell per sobre de la zona de cambres. 

Pere Sirvent informa que es preveu el compliment dels terminis previstos de les obres ja que hi 

ha la dotació econòmica i que per tant es pot executar en un temps real. 

 

 



Avantprojecte del mercat definitiu 

Antecedents del mercat de Sant Andreu, responent una demanda del Centre d’Estudis Ignasi 

Iglesias de que el nou mercat de Sant Andreu tingui un record de la memòria històrica del que 

havia sigut el mercat antic. La plaça Mercadal està catalogada. 

La Blanca Llobera, exposa un repàs de l’evolució històrica del mercat per contextualitzar 

aquests antecedents que es volen preservar en el nou projecte. El mercat ha evolucionat per 

diferents transformacions des del seu origen, que inicialment es va crear com a cobert. 

S’ha fet un estudi per tal de veure si hi ha algun refugi antiaeri, però s’ha confirmat que no hi ha 

cap sota el mercat. Podria haver algun buit a sota les voltes del mercat. 

Per tal de conservar el record del mercat actual es conservaran alguns elements de ferro del 

mercat i que s’aprofitaran i seran visibles en el mercat nou. La coberta es preveu que sigui de 

tres peces. La Façana serà transparent, i permetrà que des d’una banda de la plaça es pugui 

visualitzar l’altra. Una de les premisses del projecte és la transparència i la recuperació de la 

idea original del mercat, com si fos un cobert. Es distribuirà en tres plantes, una planta baixa 

(zona de vendes), una planta soterrània (zona de magatzems i logística), i una planta segona 

(zona polivalent amb sala d’actes i administració). 

Es preveu que el projecte inclogui una memòria amb recomanacions per la recuperació dels 

porxos del mercat, per tal de donar-li un sentit de projecte integral 

Precs i varis 

Intervenen a la sessió del Consell de Barri: 

*Representants dels Veïns del C/Otger. Fan petició d’informació en relació  a la ubicació del nou 

mercat, el carrer Sant Adrià després del C/Otger serà de dos direccions. Mostren la seva 

preocupació en relació als talls del C/Gran i el C/Sant Adrià i per les possibles manques d’accés. 

Informem que està previst que passin camions al C/Sant Adrià (entre Otger i C/Gran). Nova 

Edificació al C/Otger, demanen que no es doni llicència mentre hi hagi el mercat provisional i 

que no hi hagi circulació de camions al C/Sant Adrià. També demanen informació de com està 

previst el tema del servei d'emergències davant del tall del C/Sant Adrià. 

*Representant de l’Agrupament Ferroviari de Barcelona demana informació en relació als 

accessos a la Fabra i Coats. També exposa interès en relació a la recuperació dels porxos del 

mercat de Sant Andreu. 

*Representants de comerciants de les voltes del mercat, fan petició de si es podrà fer el comerç 

a les voltes del mercat durant el procés d'obres del mercat nou. 

*Conseller de la CUP demana si en el projecte està inclòs la rehabilitació dels refugis. 

*Representant dels veïns de les porxades posa de manifest la degradació de les porxades de les 

voltes del mercat. Fa petició de que es pugui fer millora del seu estat. També expressa la seva 

preocupació pels sorolls i molèsties per les obres del nou mercat. 



*Representants dels veïns de Sant Andreu Sud informa de que la zona de Sant Andreu Sud no 

tenia cap rètol anunciant el Consell de Barri. Per una altra banda exposa la seva preocupació 

per la mobilitat del sector sud de Sant Andreu i del et de que no es parla tot i que consta a 

l'ordre del dia del Consell. Fa demanda de si la pacificació del C/Gran es farà posterior a la 

instal·lació del mercat. 

*Representant de la Colla Jove Castellera de Barcelona demana informació de si els talls de 

carrer afecten ja amb el trasllat dels arbres i sobre l’afectació dels llocs d'aparcament. 

*Comerciant del Mercat fa petició de zona de pàrquing pròxim a la nova construcció del nou 

mercat. 

Respostes: 

Tots els temes relacionats amb la mobilitat s’estan ocupant els tècnics a la Comissió que 

treballa sobre aquests temes.  

La intenció és que el C/Sant Adrià a partir del C/Otger sigui de dos sentits. 

L’accés a la Fabra i Coats des del C/Segre serà el mateix que ara. 

Els porxos del mercat es podran utilitzar en tot moment ja que no hi ha prevista fer cap 

actuació a porxos. 

La naturalesa de les operacions de carrega i descarrega de camions serà pel sector sud del 

c/Sant Adrià, amb accés des del C/Segre. 

Segons els estudis amb GEO radars que s’han fet sembla que no hi ha cap refugi sota el mercat, 

potser si a sota les voltes del mercat. 

L’espai de les porxades és un espai privat d’us públic. Dificultat de posar d’acord propietaris. 

Malgrat tot es farà una trobada amb comerciants i veïns amb les propostes que es faran sobre 

conservació i manteniment de les porxades. 

En una setmana començarà les intervencions sobre l’arbrat. De moment no es pot concretar la 

data d’inici de les afectacions de la mobilitat, ja que aquests dependran de l’inici de les 

intervencions de les empreses de subministres. La previsió es a finals de maig. 

Respecte a la difusió dels cartells a la zona sud amb la convocatòria del consell de barri, es pren 

aquesta dada per tal de traspassar-la al departament responsable i la seva correcció. 

Respecte a la mobilitat s’informa que tant per part de Guàrdia Urbana, com per part de BIMSA  

i els tècnics del Districte, treballen conjuntament  per la redacció del projecte de mobilitat. 

Es preveu que aquest pla de mobilitat estudi el mínim impacte tenint en compte que 

coincidiran les obres del mercat amb les obres per la pacificació del C/Gran. 

 


