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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD.1. Justificació de la solució arquitectònica i adequació de l'obra a l'entorn. 

Singularitat i caràcter. 

El Mercat Municipal d'Abaceria constitueix un edifici històric plenament integrat dins el dens teixit urbà i 

vida del barri de Gràcia. 

Degut a la seva antiguitat superior als 100 anys i al seu evident estat de conservació molt precari, 

l'Institut Municipal de Mercats planteja una remodelació física i comercial integral, amb l'objectiu de 

convertir aquest equipament en un nou element dinamitzador del barri, obert a diverses sensibilitats i als 

nous requeriments comercials. 

La imatge arquitectònica ha de reflectir aquest fet: haurà de ser d'un marcat caràcter singular. Per tant 

volem donar resposta a aspectes diversos que presentem a continuació: 

 Volumetria original: plantegem una clara lectura de l'estructura de ferro i del volum original de la

coberta, segons dicta el grau de protecció C de l'edifici, substituint tots els element afegits 

posteriorment en el seu perímetre per nous volums més conceptuals i dissenyats, diferenciant 

clarament la imatge dels cossos nous respecte l'arquitectura original. Caldrà adaptar l'estructura 

de ferro als nous requisits de protecció al foc i a la seguretat estructural, aspectes que caldrà 

estudiar amb detall en el transcurs de les fases posteriors de projecte. 

Com a alternativa al clàssic acabat final color gris fosc aplicat als perfils metàl·lics es proposen 

colors més vius com el verd o el gris clar. 

 Ocupació: estudiant les necessitats del programa funcional i les superfícies en planta baixa, hem

optat per no renunciar a les franges perimetrals ocupades actualment per parades interiors que 

sobresurten del volum original i les plantegem segons un nou disseny unitari. Pensem també que 

cal traslladar les parades exteriors ubicades a Travessera de Gràcia ocupant actualment part de 

la vorera dins el volum principal possibilitant una major amplada de la mateixa. 

 Permeabilitat de les façanes: les façanes son la pell de l'edifici, i per tant regulen aspectes com la

il·luminació i ventilació natural, el control de la radiació solar, la climatització i el soroll. 

 Actualment les façanes son el resultat de diverses actuacions i reparacions parcials poc

afortunades, d'un relatiu valor arquitectònic i no responen a cap requisit tècnic actual que dicta 

el Codi Tècnic d'Edificació. 

Per tant caldrà plantejar-les globalment amb nous materials que transmetin modernitat i 

dinamisme. La proposta d’utilització de vidre de control solar tipus mur-cortina amb lamel·les 

exteriors regulables per controlar la radiació solar, pels tancaments de la nau central i per les 

franges laterals, donarà una imatge més lleugera del volum, oferint una visió directa de 

l'estructura de la coberta des de l'exterior, així com dels edificis perimetrals des de l'interior. 

Recuperem així la visió interior original de l'edifici (veure foto històrica). 

 Nou cromatisme per la coberta: pensant en la visió de la coberta des de les edificacions veïnes, la

coberta rebrà un tractament exterior de plafons metàl·lics de diverses tonalitats clares (blau, gris 

clar, groc, verd) combinades en proporció variable, seguint franges de 80 cm d'amplada. 

S'evitaran reflexes indesitjats. 

Interiorment, la visió de la coberta repetirà els colors interiors, oferint un aspecte més lleuger i 

clar. Es millorarà la il·luminació natural incorporant lluernaris. 

 Visió nocturna: considerem molt important que l'edifici es manifesti també de nit, per exemple a

l’hivern per la tarda, quan encara hi ha activitat interior. Plantegem una il·luminació indirecta i 

suau interior, dirigida a la coberta, per tal de fer-la lluir durant la nit, fet que considerem prou 

atractiu. 

MD.2. Justificació del programa funcional i de la seva organització. 

Accessos i circulacions. 

Segons el programa funcional demanat, la distribució per plantes i usos proposada és la següent: 

Planta baixa: 

Parades mercat: Aproximadament el 50% de la superfície de planta baixa es destinarà a les noves 

parades del mercat, en la zona preferent, obtenint un total de 50 unitats de dimensions teòriques 6 ml x 



 

 

 

2,80-3,00 m. Les dimensions definitives es determinaran en el transcurs de les negociacions i sol·licituts 

individuals. Els passadissos tindran una amplada de 3,00 -3,35 metres. 

 

Parades exteriors: el front de l'edifici a Travessera de Gràcia integrarà les parades exteriors dins la 

composició de façana, resultant un total de 16 parades de dimensions teòriques 4 ml x 2,40 m, i disseny 

més cuidat. 

 

Rampes d'accés i de sortida: Travessera de Gràcia és la principal artèria viària del barri de Gràcia en 

sentit oest-est i per tant sembla lògic utilitzar-la per ubicar la rampa d'accés i sortida al mercat, tant per 

vehicles comercials com per vehicles de particulars, reduïnt així l'impacte sobre els carrers de l'entorn. 

L'amplada és de 3,50 metres, suficient per donar accés a vehicles comercials grans i al vehicles 

municipals de recollida de brossa. 

 

Nou establiment comercial: la resta de superficie de planta baixa, poc més d’una tercera part, serà 

ocupada per un supermercat, per completar l'oferta comercial del mercat. Per tal de integrar 

correctament aquests dos formats comercials, l'accés al supermercat es produeix des de l'interior del 

mercat. 

 

 

Planta -1:  

 

Aquest nivell ocupa una superfície d'uns 1.000 m2 i està destinada a magatzem de supermercat , 

ubicant-se sota el mateix. 

 

 

Planta -2: 

 

Aquesta planta conté tots els espais operatius i logístics del mercat i resulta imprescindible per tal de 

reduïr al màxim les molèsties ocasionades pel soroll, olors, circulacions rodades i activitats de càrrega i 

desgàrrega de mercaderies, que actualment es produeixen als carrers del voltant. 

Per tant, el nou mercat reduirà al màxim les activitats logístiques al carrer i les traslladarà al seu interior, 

fet que millorarà la qualitat urbana de l'entorn. 

 

Concretament, el nivell -2 conté: 

 magatzems / obradors de paradistes 

 cambres frigorífiques 

 vestidors i serveis de paradistes 

 zona de càrrega i descàrrega, independent  per mercat i supermercat 

 zona d'aparcament de vehicles comercials 

 Sales de tractament de residus amb compactadora 

 

Planta -3: 

 

Aquesta planta es destina al 100% a aparcament de vehicle privat, per donar servei als nous clients que 

facin la seva compra amb aquest medi de transport, tant al mercat com al supermercat. Des de un punt 

de vista de cost de la construcció i lògica constructiva, el fet de crear un nou nivell sota rasant al 100% 

no suposa un increment substancial respecte a una ocupació parcial del subsòl. 

 

Formació d'un nou altell per usos diversos: 

 

Per tal de diversificar i millorar l'oferta d'espais i usos del mercat, proposem la creació d'un altell obert 

ubicat al damunt del supermercat, a cota 4.00 metres, que disposa dels següents espais: 

 

 espais d'administració del mercat (despatx director i sales de reunions) 

 serveis de clients 

 petit auditori o sala de conferències 

 espai de restauració amb aula gastronòmica 

 espai obert polivalent amb un carácter de plaça-jardí, destinat a exposicions, presentació de 

productes, degustació, actes festius, etc. 

 

Des de un punt de vista arquitectònic, interiorment l'altell no obstaculitzará la visió de la coberta i, per 

ser un espai obert i amb molta llum natural, oferirà nous espais agradables amb vistes a l'activitat del 

mercat. 



 

 

 

MD.5 Relació de superfícies 



 

 

 

NH. NOTES HISTÒRIQUES 

NH.1  NOTES HISTÒRIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 

 

El 4 de març de 1821, gràcies a la Constitució de Cadis, que autoritzava aquells nuclis de més d'un miler 
d'habitants a constituir-se en municipi, Gràcia va obtenir la seva primera independència municipal, de la 
qual en va ser alcalde en Josep Tuset. Però aquesta independència durà ben poc: l'abril del 1823, 

l'absolutisme obligà a tornar a posar tot tal com estava abans del 1 de març del 1820, i el 30 de gener 
del 1824, Gràcia perdia el seu primer ajuntament. 
 
El 1828, però, per tal de tornar a aconseguir la independència municipal, els graciencs insten els 
monarques Ferran i Amàlia la segregació de Gràcia, amb la condició de que se li canviaria el nom pel de 

"Villa de San Fernando y Santa Amalia". Després de dos anys, el 1830, es va concedir, i de nou Gràcia 
podria tenir ajuntament propi, encara que fos perdent el seu nom, i aconseguia el títol de Vila. Però 
problemes polítics van fer que mai es pogués constituir l'ajuntament de nou, quedant tot en no res. 
 

Va ser aleshores, quan el 13 d'octubre del 1849 es va redactar una exposició on es sol·licitava la 

concessió del municipi, amb el títol de Vila, basant-se en la Constitució del 1845. En nou mesos, això es 
feia realitat i el 6 de juliol del 1850 prenia possessió de l'alcaldia en Josep Pons i Tarrecli, tres tinents 

d'alcalde i catorze regidors. Aquesta va ser la independència municipal de la Vila de Gràcia més llarga i 
estable, fins que va arribar l'annexió a la ciutat de Barcelona. 
 

La Gràcia obrera 
 

Al segle XIX, la gran majoria dels graciencs havien d'anar a treballar a Barcelona, però durant aquell 
segle es van establir ja algunes indústries: Una de les més importants va el Vapor Vilaregut, a la zona de 
Perill/Torrent de l'Olla, va que ser conegut com el "Vapor Vell", ja que a la zona de Puigmartí també va 
existir el Vapor Puigmartí, conegut com el "Vapor Nou", engrandit el 1839. 

 
El "Vapor Nou" va ser potser una de les indústries més importants de la Vila, amb prop de 500 
treballadors, però no va estar exempta de conflictes laborals: El 1841 es va voler calar foc al nou vapor, 
importat d'Alemanya, i a l'estiu del 1855 es va denunciar l'existència d'un complot per matar en 
Puigmartí, es van jutjar cinc treballadors, però no es va poder provar res i les penes van ser lleus. La 

fàbrica va mantenir-se forta fins el maig del 1876, quan un incendi la va destruir totalment. Els terrenys 
de l'antiga fàbrica son ara ocupats per pisos, el el mercat de l'Abaceria Central. Encara es pot contemplar 
la xemeneia del vapor a l'actual Plaça del Poble Romaní. 
 

El "Vapor Vell" no va quedar lliure dels problemes laborals de l’època. Al 1842 els treballadors ja van 
haver de lluitar contra el patró per evitar una baixada de salaris, i al 1855 es van manifestar a la frontera 
de la Vila per demanar "pa i treball". 

 
Aquestes dues indústries cotoneres, juntament amb la gran quantitat de telers manuals que molts 
artesans posseïen, van fer de Gràcia un centre important dins la producció tèxtil de l'època. El 10 de 
maig del 1840 es va constituir la primera societat obrera de Catalunya, l'Associació de Teixidors de 
Barcelona, molts dels socis de la qual eren graciencs. 

 
Altres indústries es van anar establint, com la fàbrica de teixits elàstics d'en Miquel Matas, al 1851, la 
qual, al 1889 ja tenia 140 treballadors i va subsistir fins el 1935; la fàbrica sedera que Josep Reig va 

obrir a l'actual carrer Escorial, a la segona meitat del segle, on es van arribar a col·locar 200 persones, i 

que va acabar en tragèdia quan, el 1962, es va ensorrar l'edifici i van morir quatre persones. A poc a 
poc, Gràcia va anar creixent gràcies a les indústries i les cases que s'hi construïen per als treballadors. El 
1863, el tren de Sarrià va tenir el seu baixador a l'oest a la Vila. 

 
Al mateix temps que Gràcia creixia gràcies a les indústries, els seus habitants anaven accentuant el seu 
tarannà obrerista: durant el Bienni Progressista, el triomf de la insurrecció va ser absolut. El 1856 set 
oficials es van refugiar a la casa de la Marquesa, a l'entrada de Gràcia: els insurrectes hi van calar foc, i, 

un cop van sortir els oficials, van ser executats allà mateix. Vuit dies més tard, setze graciencs que fugien 
de la repressió i van ser capturats, van ser executats sense judici previ davant de les runes de la mateixa 
casa. 
 

La Revolta de les Quintes (1870)  
 

L'abril del 1870, el govern volgué cridar obligatòriament els mossos per servir dins l'exèrcit, i es produí 
una revolta popular d'oposició en diversos pobles del pla de Barcelona, entre ells Gràcia, coneguda com 
la Revolta de les Quintes. El general Eugenio de Gaminde va ser l'encarregat de fer efectiva l'ordre de les 
primeres quintes. Els graciencs foren avisats de l'arribada de les tropes amb els tocs de la campana de la 

Plaça Orient (avui Rius i Taulet). 
 
Els militars, enutjats pel so de la campana no van parar de llençar canonades des del Passeig de Gràcia; 
no van aconseguir destruir-la, però si esquerdar-la. No obstant, no va deixar de tocar, tot i el mal so que 

feia. El setge va durar sis dies, del 4 al 9 d'abril, amb el resultat de 27 morts i el saqueig indiscriminat de 
gran nombre de cases. 
 
Després, la mitologia popular va fer de la Campana de Gràcia un element essencial de la revolta. Malgrat 
rebre impactes de projectils, la campana gran -"la Marieta"- continuà tocant amb el seu característic so 



 

 

 

esquerdat. Així ho explica el setmanari La Campana de Gràcia corresponent al dia 24 de desembre de 
1932, en un article escrit per Antoni Esclasans en homenatge a Valentí Almirall. 
 

"Conta l'anècdota que a Barcelona el 1870, quan la revolta de les quintes una dona humil, encarnació del 
Poble amb majúscula, va passar-se tot un dia tivant la corda del campanar de Gràcia, cridant a sometent. 
Les forces militars (...) no gosaven moure's per por a la gran Revolució que el toc de la campana 
presagiava. Quan els revoltats ja eren part d'allà de la muntanya, sonava encara el toc de la Campana de 
Gràcia. Quan les forces hagueren entrat, fou descoberta la feta d'aquella dona; i després de detenir-la 
hom la tancà a la presó d'Alcalà d'Henares. (...) Tres anys després i ja proclamada la República, 
(Almirall) demanà el perdó de la velleta al president Estanislau Figueres, i aquest el concedí" 
 
Moltes cases de la vila de Gràcia quedaren destruïdes a causa dels bombardeigs. A partir d'aquells fets, 
el general Gaminde fou conegut popularment com el "general Bum-Bum", però d'aquesta manera la 

campana va fer-se molt popular entre els barcelonins, i més entre els republicans que la veien com un 
símbol del federalisme que defensaven molts catalans, entre ells els veïns de Gràcia. 
 
Després del saqueig i rendició de la vila, poc abans d'aixecar-se l'estat de setge, l'editor Innocenci López 

Bernagosi estava buscant un títol per un nou setmanari que havia de treure per aquelles dates. Valentí 
Almirall, líder republicà federalista, proposà a Innocenci López el títol de "La Campana de Gràcia" com a 
capçalera del nou setmanari i en homenatge al símbol de la revolta de les quintes. "No t'apuris -digué 
Almirall a López Bernagosi-: titula el nou periòdic La Campana de Gràcia, i deixa'l anar, que farà forrolla". 
El dia 8 de maig de 1870 apareixia el primer número de La Campana de Gràcia. Un dels dos setmanaris 

en català -juntament amb la germana l'Esquella de la Torratxa- que va sobrepassar els 3.000. números i 
que va publicar-se durant quasi seixanta-cinc anys. 
 
Al 1873, durant la Primera República, l'Ajuntament de Gràcia va fer pressió perquè la Diputació de 
Barcelona es transformés en una Convenció, i aquell mateix any es plantà al mig de la Plaça del Sol un 

cedre, com a nou símbol de llibertat. Quan el general Pavía donà el cop d'estat que posà fi a la 
República, la Vila de Gràcia es declarà en vaga general i la campana va tornar a intervenir tot cridant al 
sometent general. Per aquest motiu la campana fou temporalment despenjada. 
 

El 1876 naixia la Cooperativa Teixidors a Mà (als locals de la qual actualment hi ha el Teatreneu), el 
1892, una escissió d'aquesta Cooperativa donava lloc a la Cooperativa La Lleialtat (on actualment hi ha 
el Teatre Lliure). El 1888 s'aprovà el projecte del Mercat de la Llibertat, que va suposar un canvi en el 
comerç i els mercats al barri, fins aleshores més propis d'un àmbit rural. El va seguir, el 1892, el Mercat 
de l'Abaceria Central, a la Travessera de Gràcia. 

 

Per aquelles dates, encara s'instal·laven a Gràcia més indústries. Les Xocolates Juncosa, al principi del 

Carrer Gran, la impremta Ramírez, que es va traslladar des de Barcelona, o l'empresa tèxtil d'Antoni 
Bargalló. 
 
Una part dels obrers graciencs van anar radicalitzant-se i van aparèixer diverses publicacions de caràcter 

anarquista com Tierra y Libertad o La justícia humana i també d'altres de tipus catalanista com Las 
Barras Catalanas o L'Esperit Català. Per aquells temps també es funden diaris i revistes com: El Diario de 
Gracia, L'Escut de Gràcia, La Tranca, La Revista, El Eco de Gracia, La Cotorra, La Linterna de Gracia o la 
coneguda La Campana de Gràcia. 

L'agregació a Barcelona (1897) 

Arribat el 1897, Gràcia, juntament amb d'altres pobles del pla de Barcelona es annexionada a la ciutat de Barcelona. 

 

NH.2  NOTES HISTÒRIQUES DE L’EDIFICI 

A mitjans del segle XIX, quan la nova societat industrial de Barcelona demanava espais i infraestructures 

urbanes més racionals i adaptades al desenvolupament demogràfic, els mercats ambulants de la ciutat i 
les viles van començar a cobrir-se. És el cas del Mercat de l’Abaceria Central de la vila de Gracia. Situat a 
la Travessera de Gràcia, fou inaugurat el 1892 sota el nom de mercat de Santa Isabel, fruit de l’ordenació 
necessària dels pagesos que venien a la veïna plaça de la Revolució de Gràcia. Va ser l’industrial 

Puigmartí, propietari de la fàbrica Puigmartí o el Vapor Nou, qui en va impulsar la construcció. 
L’estructura del mercat de l’Abaceria Central, de ferro i obra vista, s’organitza en tres naus. La central, i 
la més ample, destaca per la coberta en forma de teulada ovalada. L’ara anomenat mercat de l’Abaceria, 
guarda encara l’atmosfera de la Gràcia més popular. 
 

Reconstruït el 1965, va recuperar durant un temps el nom de Mercat de la Revolució fins que es va 
anomenar Abaceria Central, que manté actualment. 
 

Segons visites a l’arxiu municipal del districte de Gràcia i a l’arxiu municipal contemporani, s’ha pogut 

seguir la evolució del mercat des dels seus orígens. A continuació realitzem un recull i resum cronològic 
de la història de l’edifici de l’Abaceria Central. 
 
Any 1889   
Expedient nº 352. Es tramita el “Permiso para construir una abaceria central en los terrenos de la calle 

Torrijos”. Es el primer document que fa referència al mercat en la seva ubicació actual. Aquesta sol·licitud 
va estar seguida per un reguitzell de comunicacions, denuncies, propostes, llicències, denegacions, etc., 



 

 

 

que provenien dels diferents interessos entre Puigmartí, els veïns, els comerciants del mercat obert de la 
plaça de la Revolució i l’Administració. 
 

Any 1891 
Expedient nº 530. En data d’octubre de 1891, la Junta directiva de l’Associació de Propietaris de 

l’Eixample de Barcelona en la zona de Gràcia lliura instància sol·licitant la ubicació de l’Abaceria central 

als terrenys de l’illa formada pels carrers Còrsega, Bruch, Perill i Torrent de l’Olla (antiga fàbrica del Gas). 

Argumenten en la instància que la parcel·la destinada a aquest efecte segons Cerdà, es va ocupar en la 

vivenda habitual del Sr. Prim. 
 
Any 1892 

Expedient nº 203. En data de maig de 1892, es sol·licita davant l’ajuntament Permís per construir un 

tinglado per cubrir els terreny del carrer Torrijos, llicència que es concedeix el 28 de juny de 1892. 
Expedient nº 646. En el mateix any 1892 uns mesos mes tard els veïns insten l’ajuntament a actuar 

contra la societat de l’Abaceria, fet que es perllongaria en el temps amb diferents disputes entre veïnat i 
propietat de l’Abaceria encara que finalment el mercat es construirà i començarà a funcionar.  
 
Any 1912 
Es realitza un “Proyecto para la distribución de puestos en la Abacería central de Gracia”. La distribució 

en qüestió és la que va perviure fins els anys 50 i es concretava en una estesa de llargues taules 
perpendiculars a la travessera. El projecte està signat per Antonio de Falguera. 
 
Any 1934 

Es realitza un “Projecte de reforç de l’estructura metàl·lica de la coberta del mercat de la Revolució” per 
aixecar la coberta i realitzar un carener que transforma la coberta i perd la forma perfectament corba que 

tenia. 
 
Any 1965-1967 
Es realitza una reforma del mercat, es modifica l’edifici de direcció y la nova construcció de diverses 
parades de venda. 

 
Any 1982 
Es realitza un aixecament topogràfic de l’estat actual del mercat.  
 
Any 1991 

Es realitzen les obres de peatonalització i enllumenat dels carrers que voregen el mercat.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1.           DA. DOCUMENTACIÓ D’ARXIU 



 

 

 

 

PROJECTE DE 1912 DE REDISTRIBUCIÓ DE LES PARADES AL MERCAT DE L’ABACERIA 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

PROJECTE DE 1934 DE REFORÇ DE L’ESTRUCTURA METÀL·LICA DE COBERTA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROJECTE DE 1934 DE REFORÇ DE L’ESTRUCTURA METÀL·LICA DE COBERTA 

 

 

 



 

 

 

PROJECTE DE COBERTA I DESGUASSOS EN ELS LLOCS EXTERIORS DEL MERCAT 

 

 

 



 

 

 

PROJECTE DE COBERTA I DESGUASSOS EN ELS LLOCS EXTERIORS DEL MERCAT 

 

 

 



 

 

 

PROJECTE DE 1.967 DE REFORMA EDIFICI DE DIRECCIÓ I 18 PARADES DE VENDA 

 

 

 



 

 

 

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC ANY 1.982 

 

 

 



 

 

 

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC ANY 1.982 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3.           F. FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
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PLANTA BAIXA (0,00)

parades mercat 860m²

establiment comercial 1.275m²

PLANTA ALTELL (+3,80)

serveis i administració mercat

PLANTA -1 (-3,10)

magatzem establiment comercial 1.163m²

circulacions mercat 1.022m²

PLANTA -2 (-6,20)

magatzems mercat 1.054m²
logística mercat 2.329m²

rampa 56m²
logística establiment comercial 156m²

PLANTA -3 (-9,40)

aparcament 3.595m²

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES PLANTA BAIXA (0,00)

PLANTA ALTELL (+3,80)

PLANTA -1 (-3,10)

PLANTA -2 (-6,20)

PLANTA -3 (-9,40)

3.860m²

1.165m²

1.163m²

3.595m²

3.595m²

TOTAL 13.378m²

MERCAT MUNICIPAL ABACERIAestudis previs de remodelació deljuny 2015 superfícies

rampes
parades exteriors

115m²
espai polivalent 850m²
superfície reservada per instal lacions 200m²

352m²
166m²
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SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA DE LA CARPA:   1.860m² 

p3
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