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NOTA DE PREMSA

L’Ajuntament adjudica les obres de
l’aparcament del Mercat dels Encants
El projecte té un pressupost d’uns 4.2 milions d’euros i s’ha
adjudicat a l’empresa Dragados.
La modernització del mercat dels Encants-Fira de Bellcaire,
representarà un augment destacat de la superfície comercial: dels
14.000 metres quadrats actuals a 34.000.
L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’empresa municipal BIMSA, ha
adjudicat el projecte per a la construcció de l’aparcament soterrat del Mercat
dels Encants Vells a Dragados SA. El projecte, que forma part dels Fons
Estatals per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL), té un pressupost
d’uns 4,2 milions d’euros.
Aquesta és una primera fase de la part soterrada del mercat que millorarà
les condicions actuals tant dels treballadors com dels usuaris del mercat.
Anirà destinada a serveis i acollirà els magatzems, la càrrega i descàrrega,
l’espai de brossa, l’aparcament de furgonetes i fins a 300 places de turisme.
El tinent d’alcalde d'Hisenda i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Barcelona, Jordi William Carnes, ha destacat que “avui es fa un pas més per
construir un mercat singular de Barcelona. Es tracta d’un mercat únic, el
dels Encants, que amb aquesta remodelació guanyarà en espai comercial i
en qualitat tant pels visitants com pels venedors. El projecte del Nou Mercat
de Bellacaire preveu un disseny on l’activitat comercial es realitzarà sota
aixopluc o protegida del sol, sota una gran coberta, però conservant la
sensació de compra a l’aire lliure”.
L’edifici se situa a la part nord-oest del solar, és de planta quasi rectangular i
els seus límits coincideixen amb les pantalles perimetrals ja construïdes en
tres dels seus quatre costats. Les seves dimensions principals son de 96
metres de llargada per 37 metres d’amplada aproximadament, amb un petit
xamfrà en una de les seves cantonades.
L’espai consta de dos nivells principals per sota de la rasant i d’una planta
altell que ocupa una part de la planta -1. La planta coberta coincideix amb la
rasant del carrer Castillejos, per on els vehicles accediran a les plantes
inferiors mitjançant una rampa. Ocupant la meitat de la llosa de coberta es

defineix la urbanització del carrer de nova creació, mentre que a la part
restant, es localitzen dos nuclis d’accés per vianants a l’aparcament . Un
d’ells disposarà d’ascensor mentre que l’altre té funcions d’evacuació en cas
d’incendi.
La modernització del mercat dels Encants-Fira de Bellcaire, que està
pressupostada en un total de 47 milions d’euros, representarà un augment
destacat de la superfície comercial: dels 14.000 metres quadrats actuals a
34.000.
Les noves instal·lacions s’ubiquen a la zona del Bosquet, en un solar
delimitat pel carrer Castillejos, l’avinguda Meridiana, la plaça de les Glòries i
un carrer de nova creació.
* L’ajuntament invertirà 23,9 milions en obres per remodelar 7 mercats de
la ciutat
El Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2008-11 marca, en l’àmbit de comerç i
mercats municipals, un seguit d’objectius, entre els quals està la continuació
del procés de modernització, millora i remodelació de la xarxa de mercats
municipals.
Aquest és un dels compromisos que l’Institut Municipal de Mercats de
Barcelona (IMMB) porta a terme des de la seva creació, el 1991. Al llarg
d’aquests 19 anys d’existència, l’IMMB s’ha ocupat de la modernització i
remodelació de 19 dels 39 mercats alimentaris amb què compta la ciutat de
Barcelona, sent les actuacions finalitzades més recents les que han implicat
els mercats de Sarrià i la Barceloneta (2007), Les Corts (2008) i Llibertat
(2009).
Per dur a terme totes les actuacions actuals el PAM preveu una inversió de
125 milions d’euros, puntualment reforçats amb les aportacions del Fons
Estatal d’Inversió Local, cosa que ha permès una xifra rècord d’inversió
durant dos anys consecutius: 30,2 milions d’euros al 2009 i 23,90 al 2010.
Per a aquestes actuacions s’ha aplicat el “model Barcelona de
remodelacions”, que preveu diversos nivells d’intervenció: a) recuperació del
valor arquitectònic de l’edifici i els seus elements artístics; b) redefinició del
“mix” comercial, adaptant-lo al que és sostenible comercialment i introduint
nous operadors per completar la seva oferta; c) soterrament de la logística
del mercat i creació de pàrquings i molls de descàrrega allà on és possible;
d) recollida selectiva de la brossa i compromís ambiental.
La inversió 2010 permetrà activar o donar continuïtat un total de 7 projectes
de remodelació i millora, que afectarà principalment als mercats de Sant
Antoni, Ninot, Sants, Guineueta, Provençals, Guinardó i Fira de Bellcaire.

