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Reforma del Mercat  
de Sant Antoni 

Fase de fonamentació sota rasant 

Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas
Ravetllat-Ribas Arquitectes

L’edifici del Mercat de Sant Antoni, construït segons projecte de l’arquitecte Antoni 
Rovira i Trias i l’enginyer Josep M. Cornet i Mas, l’any 1882, és un dels edificis públics 
més emblemàtics de l’Eixample barceloní. Ocupa una illa sencera i s’organitza en 

forma de creu grega sobre les diagonals del traçat de l’Eixample, reproduint en geometria 
i dimensió les alineacions d’un encreuament de dos carrers. L’octògon central, cobert amb 
una cúpula de major alçada, reprodueix una cruïlla tipus de la trama Cerdà.

LLOSA POSTTESADA DE 1,20 M DE CANTELL QUE FA DE COBERTA DE LA NOVA EDIFICACIÓ SOTA RASANT
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És un dels exemples rellevants de l’anomenada “arquitectura del ferro” 
a Barcelona i una de les poques edificacions singulars sobre la trama 
Cerdà, previstes pel propi Pla. Cal destacar la grandiositat de l’edifici, 
aconseguida per una secció graonada que adquireix el seu moment més 
intens en la coberta de l’octògon central, i per una organització panòptica 
de la planta que permet experimentar la gran dimensió de la diagonal 
d’una illa de l’Eixample. 

Va ser situat sobre els terrenys propers al baluard de Sant Antoni, per 
tant a l’àrea d’accés a la ciutat emmurallada des de la carretera de Madrid, 
actual Avinguda Mistral. De fet, recollia un ús de mercat espontani ja 
existent en èpoques prèvies a l’enderroc de les muralles. A cavall entre 
Ciutat Vella i l’Eixample, la seva singularitat i la capacitat de generar 
activitat al seu voltant el converteixen en una de les fites emblemàtiques 
de la ciutat de Barcelona.

Es pretén preservar l’actual edi-
fici per al seu ús original (mercat 
de fresc i encants), incorporant 
una nova construcció en plan-
tes soterrani, que ocuparà tota 
l’illa. Aquests soterranis hauran 
d’allotjar una nova superfície 
comercial complementària, al 
mateix temps que contindran tots 
aquells serveis de recolzament de 
l’activitat principal, actualment inexistents o infradimensionats, com 
són: àrees de magatzem i cambres, espai per a instal·lacions, zona de 
càrrega i descàrrega, i aparcament. 

Cal destacar la voluntat de netejar exteriorment l’edifici, a fi de fer-lo 
més visible des del carrer. Aquesta voluntat s’expressa a partir de la 
desaparició de la feixuga marquesina que l’envoltava i l’enderroc de les 
construccions afegides als patis, que es pretenen recuperar com a nous 
espais públics per a la ciutat. La rehabilitació de l’edifici existent lògica-
ment tindrà present el seu caràcter monumental i històric, restaurant els 
elements tant d’estructura com de tancament, i retornant, com en el cas 
de la coberta, als materials originals (ceràmica vidriada).
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La millor manera de 
garantir la vigència de 
l’edifici és conservant i 
incentivant l’ús que té 
actualment

Es proposa el 
manteniment 
íntegre de la part 
del baluard existent 
i el manteniment 
quasi íntegre de la 
contraescarpa, fent 
possible entendre 
i reviure l’espai del 
fossat de la muralla
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SECCIÓ D’UNA ALA AMB EL TRIPLE PASSADÍS

   El projecte global
La millor manera de garantir la vigència de l’edifici és 
conservant i incentivant l’ús que té actualment. Ente-
nem l’ambiciosa intervenció a Sant Antoni com una 
aposta per la renovació dels usos comercials submi-
nistrant aquells serveis complementaris que fan via-
ble el manteniment i la millora dels actuals mercats.

Com a molts altres mercats i al llarg dels anys, el mer-
cat de Sant Antoni ha aglutinat una gran quantitat de 
comerç al seu voltant. En aquest cas, però, aquesta 
activitat ha donat lloc a la consolidació de dos mercats 
de gran importància i amb una marcada identitat prò-
pia: l’encant de roba setmanal i el dominical destinat 
a antiguitats i productes de segona mà relacionats 
amb el món editorial i la informació digital. Ambdós 
mercats gaudeixen de gran prestigi i s’han convertit 
en elements identitaris del barri i de la ciutat de Bar-
celona.

La nova proposta comercial accentua la ja existent 
oferta múltiple (tres mercats en un) i afegeix en el 
soterrani una oferta complementària, sense res-
tar protagonisme a l’espai característic del mercat 
actual. Les noves activitats ajudaran a consolidar el 
valor del conjunt. Totes elles venen recolzades per 
l’aparcament  i els espais de servei.

La secció futura de l’edifici mostra la capacitat 
d’interrelacionar els diferents usos que conté. La 
part aèria és el manteniment estricte de l’edifici patri-
monial (és a dir l’existent). En plantes soterrani es 
combinen les alçades per aconseguir un major gàlib 
a l’àrea de càrrega i descàrrega. Un primer soterrani 
es dedica enterament als nous usos comercials. Els 
següents soterranis es componen d’una única alçada 
a l’àrea central (càrrega i descàrrega) i de dues semi-
plantes a la resta, destinades a magatzems i aparca-
ment. Finalment, un quart soterrani, que ocupa tota 
la planta, es destina a aparcament. 

La construcció dels 
nous espais sota el 
mercat, l’edificació sota 
rasant, està suposant 
un considerable esforç 
no exempt d’una certa 
èpica 

PLANTA BAIXA AMB ELS 4 PATIS RECUPERATS

El mercat del fresc és el que dóna origen i sentit a 
tota l’operació. La seva posició central a l’interior de 
l’edifici així ho reconeix. Amb la nova remodelació 
es recupera la claredat en els accessos, fins ara ocults 
per l’ocupació de la vorera per l’encant. La càrrega i 
descàrrega dels aliments així com la seva conservació 
es podrà fer en millors condicions.

MERCAT DEL FRESC

MERCAT DELS ENCANTS
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L’antic mercat del fresc disposava d’una organitza-
ció amb passadissos molt estrets i llocs de venda poc 
profunds. La subdivisió de les ales en tres passadissos 
situava els laterals en una posició relegada respecte al 
central, cosa que desafavoria les parades perimetrals. 
La nova distribució proposada redueix el nombre de 
llocs de venda i redimensiona l’espai. Creiem, si més 
no, que cal respectar els eixos centrals, permetent 
percebre la dimensió completa de la diagonal de l’illa 
i preservant la qualitat panòptica de l’actual edifici. 

L’espai sobrer de les ales, un cop traçat el passadís 
central amb les noves mides establertes, pot dedicar-
se a altres usos. És així que amb unes petites noves 
construccions, en substitució dels magatzems ados-
sats al mur perimetral de l’edifici, s’aconsegueix un 
passadís perimetral franquejat amb parades a banda 
i banda, destinat al mercat de l’encant de roba. A 
l’interior del passadís de l’encant es manté el caràc-
ter de l’actual mercat (aglomeració de mercaderia, 
atmosfera de basar...). Per altra banda, existeix una 
oferta de magatzems en soterrani a la que els comer-
ciants poden accedir voluntàriament.

Pel que fa al mercat dominical, les exigències de 
muntatge de la parada són inferiors, ja que es trac-
ta d’objectes que s’exposen sobre taules i no reque-
reixen tanta superfície d’exposició ni tanta reserva 
d’estocs. Tampoc fa ús dels tendals preservant una 
major transparència cap a l’edifici principal. Es pro-
posa que aquest mercat continuï ocupant eventual-
ment l’espai públic als voltants del mercat.

Les vuit entrades al mercat es mantenen com a tals 
i es fan visibles des del carrer. Els nuclis de comuni-
cació vertical se situen estratègicament al costat de 
cada una de les portes actuals de l’edifici, excepte a la 
capçalera Urgell-Manso, on l’existència del baluard 
de Sant Antoni en soterrani ho fa impossible. Un 
nucli central es destina als moviments verticals de la 
logística del mercat del fresc.

Les rampes d’accés i sortida per a vehicles i camions 
de subministrament de mercaderies es situen als 
carrers Tamarit i Borrell. Urgell no admet rampes 
ja que el seu subsòl està ocupat per un aparcament i 
un gran col·lector. Per altra banda, a Manso, que és el 
carrer situat a cota més inferior i per tant el que reque-
riria una longitud de rampa inferior, hi ha prevista una 
futura línia de metro i conté restes arqueològiques.

L’existència d’una part soterrada del baluard de Sant 
Antoni, i de la corresponent contraescarpa, han estat 
elements determinants en la redacció final del pro-
jecte. Es proposa el manteniment íntegre de la part 
del baluard existent i el manteniment quasi íntegre 
de la contraescarpa, fent possible entendre i reviure 
l’espai del fossat de la muralla. Aquestes preexistèn-
cies s’han incorporat al projecte com una oportunitat 
per augmentar l’interès ciutadà  del conjunt. Es pro-
posa una plaça deprimida al carrer Urgell i un accés a 
través d’un pati a l’aire lliure al carrer Manso. L’enllaç 
entre aquests dos punts configura un gran vestíbul a 
planta -1 presidit pels murs de pedra del baluard i de 
la contraescarpa.
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   El projecte sota rasant
Les pantalles perimetrals, elements de la fonamen-
tació profunda del mercat, ressegueixen aproxima-
dament el perímetre quadrat de l’illa i es separen per 
lògica constructiva del límit físic de les façanes. Tot i 
la geometria de l’edifici del mercat girada 45º respec-
te l’Eixample, l’estructura de les plantes inferiors es 
desenvolupa de manera general a partir de les direc-
cions de la trama Cerdà. Una galeria perimetral, que 
discorre al llarg de la pantalla de fonamentació, relli-
ga les capçaleres de les naus, convertides en centres 
neuràlgics de comunicació i distribució d’energies. 
Entesa com a galeria de serveis accessible es destina 
tant al recorregut de les xarxes com a la conducció 
d’aire per a la ventilació.

L’edifici catalogat queda clarament separat de les 
noves plantes soterrades a través d’una llosa post-
tesada d’un metre vint de cantell. 
Aquesta llosa és per tant la coberta 
de la nova edificació i el terra del 
mercat actual. Ocupa tota l’illa i 
no és horitzontal. Té la seva cota 
més elevada al centre de l’illa i per 
tant del mercat, i les més baixes 
al carrer Manso. El plans configu-
rats adquireixen pendents situats 
entre el 1,3% i 2,8% cap al períme-
tre de l’illa. D’aquesta manera, la 
recollida d’aigües de la part aèria 
es fa a través de claveguerons dis-
posats sobre la llosa, seguint el seu 
pendent i desaiguant a les clave-
gueres existents per gravetat. Aquest llosa és la que 
s’encarrega de recollir les càrregues a les bases dels 
pilars de l’edifici històric, substituint l’antic fonament.

Sobre la llosa, es disposen reblerts de terra o arlita 
(en funció de l’alçada del reblert) per a configurar 

els pendents definitius tant de l’interior del mercat 
com de l’espai públic exterior, que s’acorda amb les 
rasants existents dels carrers perimetrals. Totes les 
places desaigüen a la rigola del carrer que li fa front, 
feta excepció de la del carrer Tamarit que recull aigües 
cap a l’interior, a través d’una reixa lineal situada al 
mig d’aquesta.

La construcció dels nous espais sota el mercat, el que 
hem anomenat edificació sota rasant, està suposant 
un considerable esforç no exempt d’una certa èpica i 
amb un procés d’etapes que descrivim a continuació.
Des de la rasant original del mercat s’executen les 
pantalles i pilons de suport de la llosa superior post-
tesada. L’execució del mur pantalla perimetral és, 
conjuntament amb les piles-piló, l’element principal 
de la fonamentació profunda. L’esmentat mur pan-
talla té una fondària mitjana d’uns 38,5m i incorpora 

una xarxa de geotèrmia que des-
crivim més endavant. El seu gruix 
és d’1 metre i queda clavat a la 
cota absoluta -25.00m. D’aquesta 
manera s’arriba a l’estrat argilós 
del miocè de baixa permeabili-
tat i s’aconsegueix minimitzar 
el flux d’aigua entrant al recinte 
d’excavació durant les diferents 
etapes constructives. 

A l’interior del recinte s’executen 
23 piles-piló, encarregades de 
suportar la llosa superior que estin-
tola l’estructura de l’actual mercat. 

Aquestes piles-piló estan formades per un piló de 2m 
de diàmetre i aproximadament 15m de profunditat 
(fins a la cota -20.00m) i per un pila mixta formada 
per un tub circular d’acer d’1,1m de diàmetre i 35mm 
de gruix reblert de formigó. El tub d’acer queda soli-
daritzat al piló mitjançant perns connectors. 

Tal i com estava previst 
al projecte, el nou 
espai fossat, l’àmbit 
original entre baluard 
i contraescarpa, 
es conserva com a 
itinerari públic entre els 
carrers Urgell i Manso
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Acabades les piles-piló, s’executa la llosa posttesada 
de coberta de l’edificació sota rasant. Les piles-piló 
estan preparades per rebre la càrrega del pes propi 
d’aquest forjat de coberta (forjat a nivell del terra del 
mercat)  i dels tres forjats dels soterranis, així com 
la sobrecàrrega de treball durant les obres als quatre 
forjats. 

A partir d’aquest moment, s’inicia l’excavació i el pro-
cés de construcció de la resta de l’edifici sota rasant: 
noves piles i pilars, forjats i fonamentacions super-
ficials. 

Les pantalles termoactives sumen a la labor estruc-
tural de contenció de terres (funció resistent), la 
capacitat de dur a terme un intercanvi geotèrmic 
(funció tèrmica) amb el subsòl i l’aigua subterrània, 
mitjançant la instal·lació de sondes geotèrmiques a 
l’armadura. Les sondes geotèrmiques aprofiten la 
propietat del terreny de mantenir una temperatura 
constant a partir d’una certa profunditat, possibili-
tant el funcionament de les bombes de calor contra 
aquest focus de temperatura d’una manera molt més 
eficient que els sistemes convencionals.

Els col·lectors geotèrmics, degudament protegits 
per a la seva connexió posterior al sistema general, 
s’han disposat a les gàbies d’armat de les pantalles. 
El fet de disposar aquests col·lectors condiciona el 
procés d’execució de l’armat de les pantalles, ja que 
les gàbies s’han col·locat d’una sola peça, muntant-les 
prèviament en tota la seva longitud per a col·locar els 
tubs geotèrmics, que han de ser continus i estancs, per 
després introduir-les senceres en el bastaix excavat.

La profunditat de les pantalles del Mercat de Sant 
Antoni permet establir temperatures de funciona-
ment de la bomba de calor molt eficients, en estar 
treballant la major part de la longitud de pantalla en 

ESQUEMA DE CONNEXIÓ DE LES PANTALLES TERMOACTIVES A 
LA BOMBA DE CALOR

nivells de temperatura constant. La bomba de calor 
es connecta a través d’un col·lector a les pantalles 
termoactives (vegeu l’esquema). El fluid que hi ha a 
les sondes geotèrmiques és aigua pura bombada mit-
jançant grups hidràulics.

Tenint en compte la profunditat de les pantalles, 
podem establir que pràcticament el 75% de la pro-
funditat de la pantalla estarà en contacte amb la part 
de terreny que es manté a una temperatura constant. 
La temperatura mitjana anual a Barcelona es manté, 
aproximadament, a 16 ºC.

D’acord amb els valors de temperatura mitjana del 
sòl podem establir un estalvi respecte a la bomba de 
calor convencional d’un 45% que caldria validar en 
els assajos de caracterització tèrmica.

   Excavació dels soterranis
Amb la llosa de coberta executada i sustentada per 
la pantalla perimetral i les piles-piló principals, es 
procedeix a l’excavació dels dos primers soterranis 
(cota +3.10m). Des d’aquest nivell s’executa una 
xarxa secundària de piles-piló que redueix a la meitat 
les llums a cobrir pels forjats dels soterranis (entorn 
als 8-9m) respecte al forjat de coberta. Està formada 
per piles-piló de menor diàmetre a les executades en 
fase inicial, però conceptualment iguals: un piló d’1m 
de diàmetre de formigó armat, que contribuirà a la 
fonamentació de la pila de manera exclusiva en fase 
constructiva i parcialment en fase de servei, i una pila 
circular mixta de 0.5 m de diàmetre formada per una 
xapa exterior d’acer de 10 mm de gruix amb formigó 
armat a l’interior. Aquestes piles secundàries només 
estan ubicades a la corona exterior del recinte que 
és l’àmbit del forjat S2. Els pilars ubicats a l’interior 
s’executaran posteriorment, un cop assolida la cota 
màxima d’excavació.
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Acabades les piles, s’executa el forjat del segon sote-
rrani. Està format per una llosa de formigó armat de 
40 cm de cantell i disposa d’una gran obertura a la 
seva part central. Aquest forjat en forma de corona 
actuarà com a marc rigiditzador apuntalant les pan-
talles durant la següent fase de moviment de terres 
corresponent a l’excavació dels altres dos soterranis. 
Un cop assolida la cota màxima d’excavació (cota 
-3.20m) s’executaran les sabates entorn a les piles-
piló de les xarxes principal i secundària que comple-
mentaran la capacitat de fonamentació dels pilons. A 
la part central s’executarà la fonamentació dels pilars 
de formigó armat encarregats de sostenir els forjats 
S3 i S1 i que passaran per l’interior de l’obertura cen-
tral del forjat S2. Per tal d’uniformitzar al màxim el 
comportament dels fonaments i els assentaments 
que se’n poden derivar s’ha optat per una tipologia 
igual al de les piles-piló de la corona exterior, amb 
una sabata superficial complementada amb un piló 

que transmetrà part de la càrrega a les capes de sòl 
ubicades a major profunditat.

Finalitzada tota la fonamentació, es procedeix a 
l’execució de les piles de formigó armat de la part cen-
tral i del forjat del soterrani S3. Aquest forjat, igual 
que en el cas del forjat S2, està format per una llosa 
de formigó armat de 40cm de cantell. Posteriorment 
es seguiran recreixent els pilars de formigó de la part 
central i també es recreixeran els pilars de la corona 
exterior, com a piles de formigó armat, fins a cota del 
forjat del soterrani S1. Amb totes les piles executa-
des es procedirà finalment a l’execució del forjat del 
soterrani S1. 

Finalitzat el procés, obtenim un soterrani -1 amb 
grans llums i molt pocs pilars, mentre que a les altres 
plantes soterrades es treballa amb llums més conven-
cionals.

PLANTA -4. APARCAMENTPLANTA -3. CÀRREGA/DESCÀRREGA I MAGATZEMS

PLANTA -2. APARCAMENTPLANTA -1. COMERCIAL I ESPAI FOSSAT
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La zona ubicada darrere del baluard és la única zona 
on no està prevista l’excavació (excepte de manera 
puntual per a galeries i serveis). La contenció per la 
part interior de les terres ubicades en aquesta zona 
s’ha realitzat mitjançant una pantalla de pilons 
d’1m de diàmetre que executada un cop realitzada 
l’excavació dels dos primers soterranis

   Integració de l’espai del fossat
Tal i com estava previst al projecte, el nou espai fossat, 
l’àmbit original entre baluard i contraescarpa, es con-
serva com a itinerari públic entre els carrers Urgell 
i Manso. Un pas públic que es produeix aproxima-
dament a la mateixa cota de l’original fossat de les 
muralles. Aquest nou espai, ara sota la llosa postte-
sada que ha permès estintolar el mercat, permet una 
nova connexió urbana. Des d’aquest sorprenent espai 
que la ciutat recupera, es pot accedir a la superfície 
comercial disposada a la mateixa cota, o pujar al nivell 
superior del mercat del fresc.

EN NEGRE, ELS ELEMENTS ARQUEOLÒGICS 
INTEGRATS AL PROJECTE

ESQUEMA DE LES DIFERENTS FASES CONSTRUCTIVES CONSIDERADES.

Limitat per les dues parets de pedra dels elements 
defensius, la seva escala ens remet a la Barcelona 
emmurallada i als antics nivells de la ciutat, amb 
l’al·licient de descobrir-lo com un nou espai públic 
que s’incorpora als recorreguts del barri. El seu caràc-
ter i dimensions fan que les possibilitats del seu ús 
siguin considerables i que en aquest sentit col·labori 
a la revitalització de tot l’entorn. 
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