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Cinquonto-vuit onys després de lo
sevo construcció el nou mercot de
Vilonovo i lo Geltrú jo és uno reolltot,
Concloses les obres que s'hi han dut
o terme 01lIarg d' oquest darrer ony,
lo rehobilitoció integral de I'edifici del
mercot municipal deixo oquesto ins-
tol,loció o punt i en condicions per
encarar el nou mil,lenni.

Aquest edifici ernblernótíc de lo ciu-
tot sho odequot o les noves normo-
tives scnitórles i ha posot 01 dio lo
sevo infraestructura per esdevenir un
equipoment omb projecció de futur,
Així dones, les octuocions per reolit-
zar oquesto rehobilitoció integral han
estot o diferents nlvells,

Uf10d'oquestes octuocions ha estot
~I convi en la coberto del rnercot, En
oquest sentlt. s'ho substitu'it I'ontigo
teulodo de fibrociment per uno del
tipus sondvltx, Aquest tipus de cober-
ta esto formado per dues plonxes
d'alumini entre les quols es poso un
o'illoment térrnlc. A més o rnés. lo
coberto s'ho. pintat toro. També sho
incidit en l'estructuro metól-tlco. lo,
quol aro és ignífugo, lo quol coso vol
dir que és o provo dlncendis. Així
moteix oquesto carcosso ha estot
repintoda,

Tombé sho octuot en lo xarxo de
sanejament lesclovegueres, concre-
toment en els boixonts d'oigües plu-
viols i en el soterroment de les oigües
negres (o brutes),

Pel que fa o la povimentoció, oques-
to sho conviot en la sevo totolitot
per uno superficie de terrotzo de dos

,colors diferents: un de blau per o lo
zona del peix i un de color groc (o
moresc) per d la resto del rnercor.

Enquont o lesentrodes ~e llurn.shon
conviot els vitrolls blous i les 'obertu-
res, En el seu lIoc s'hon cbl:lo<;:ot
vidres lominots gloc;;ots,o la vegoda
que tombé se ,n'l)on conv'iot els
mares,Aquests serón de color blonc i
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L'LnterLor del roercat s'ha reforroat gaLreeé
en la seva totalLtat [foto: 08800J

de color gris,Uno oltro part que sho
odequot ols nous temps són lesentro-
des, D'oquesto manero, tot i que
shcn montingut les escales d'occés
01recinte, shon substlturt les antigues
portes per unes de vidre omb detec-
tors de presencio, que s'obren i ton-
quen outornótlcornent. Cal esmentar
la incorporoció de dos quioscos a lo
porto d'entrodo de I'ovingudo' de
Froncesc Meció. un dedicot o lo
vendo de plantes i l'oltro o lo vendo
de revistes i dlorls. Aquesto porto és
l'únlc occés ó peu plo que té el mer-
cot jo que I~ oltres portes conserven
les escales originols, Un oltre element
que sho conservot són els tonco-
ments de reixo que ja hi hovio o les
portes,

nombre, essent-ne finolment sobre lo
vuitonteno les que shi han lristol-lct.
Les parodes són totes noves. Així, les
botigues convien lo sevo estructura
donada lo novo distribució deis
corrers, un cop eliminodes les illes
petites que hi hovio ontertorrnent.
Potser el convi més evident es pro-
dueix en I'ontigo illo del pelx,
Aquesto part del mercot deixo de ser
el,líptico per esdevenir de forma reti-
culor, Així dones, el nou mercot
cornptoro omb dos carrers centrols
de quatre metres d'omplodo (que
marcaron uno creu entre les quotre
portes d'entrodo) i de quatre carrers
loterols de 3 metres dornplodo.

Lo tocono. tot i que tombé shl ha
octuot monté lo imatge de tota la
vida, A causa de lo degrodoció del
material primitiu, pero, sho hogut de
procedir 01repicot de tota la superfi-
cie.Al seroquesto uno lesióoculta no
estava prevista en els projecte inicial.

•Aquest fet suposa que la to.t.alitot de
la rocono. tot i mantenirel moteix
ocabot sho hogut de pintar en la
seva totolitot.

Referenfo I'illa del peix, oquestcestó
constitu'ido per quatre torres diferents
en el centre del mercot, Aquestes
torres, a banda de donar cabuda a
les rnoqulnórles deis aparells frigorí-
flcs. dóno uno mojor rellevóriclo a
lelx neurólqlc del rnercot. A la part
més central de íolnstcl-locló s'hi ha
construrt una el,lipsi amb I'escut del
mercat la quol vol ser un recordatori
o I'ontigo ubicoció i forma de I'illa
del pelx,

Un punt importont del projecte de
rehobilitoció del mercot central de lo
ciutot ha estot el referent a les paro-
des Aquestes han disminu'it en el seu

Pel que fa a les illes de parades,
aquestes tenen un sostred'estructura
metal,lico, Les divisóries són amb
vidres i mares d'ocer inoxidable i els
toncoments són amb lona reforce-
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do, Pel que fo o lo retoloció de les
parodes, en oquesto remodeloció
sho optot per unificar lo situoció de
tots els cortells molgrot que codo un
deis propietaris s'encarrego de fer-ne
el disseny que vol. L'odequoció de
I'interior de les parodes Jombé vo o
correo deis titulars deis cornercos

En quont ols lovobos. oquests
tombé shon modlñcot. ofegint-ne
olguns d'odoptots per o disminu'its
fisics. A més o rnés.shcn fet uns ves-
tuaris per ols parodistes omb tots els
serveis necesscrís. Les dues fonts
que hi hovio o I'interior de lo
instollocló s'hon eliminot jo que o
partir ooro codo parodo disposo
duno pico propio, A més o rnés. hi
ho uno combro de serveis on shí
hon ubicot tombé oltres piques dús
general.

Tot i que es monté en lo moteixo con-
tonodo el bar del rnercot. oquest es
desploco uno mico endovont per tol
de deixar Iloc per ubicar-hi uno com-
bro de serveis. Referent o lo zono
doñclnes. tombé s'hi ho dut o terme
uno rehobilitoció, o lo vegodo que o
lo plonto del rellotge sho fet un
espoi toncot que serviró per o usos
d'oficines o per o oltres qüestions
que es cregui pertinent.
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Tombé s'ho trebollot en el soterroni.
S'ho reformot i se nho modificot el
sistemo d'entrodo de lo corn, i s'ho
creot uno novo combro per ols pro-
ductes del porc, A lo vegodo s'ht ho
fet uno rehobilitoció generol deis
ocobots, tont en el terro com en les
porets,

Elnou mercot compto, o més o rnés.
omb un coixer cutornótic. ubicot o
I'interior de ledlñcl. coincidint omb lo
contonodo de I'ovingudo de
Froncesc Meció i lo plcco de Soler i
Carbonell (carrer de lleido).

Lo instol,loció, o bondo d'hover ode-
quot toto lo sevo estructuro o lo nor-
motivo vigent, tombé ho modernitzot
les seves instcltoclons. D'oquesto mo-
nero. el nou edifici compto omb oire
condicionot, omb un nou enllumenot
generoL el quol s'ho reforcot. i s'ho
dotot totes lesparodes omb instol,loció
d'oiguo, lIum,teleton i desciqúes.

Tombé sho conviot el sistemo de
netejo ordinario de lo lnstol-loció. Així
dones. jo no tornarem o veure lo
imotge clóssico deis mossosdel mer-
cot netejont el terro omb móneques
dolouo. A portir doro oquesto octi-
vitot es toro de monero rnecónlco
dióricrnent.

Un cop feto toto lo reho-
bilitoció de lcntlc edifi-
el i després de lo sevo
inouguroció, col trebollar
aro per estoblir els nous ser-
veis que oferiró el nou mercot
de Vilonovo i lo Geltrú, Tot i que
encaro seston estudiont les dife-
rents possibilitots, s'esto voloront lo
necessitot o no dornplior els horaris
d'otenció 01 públlc. Un oltre punt
importont és el fet que les parodes
puguin oferir ols seus clients vols per
01pórqulnq de lo ploco del Mercot
segons el cost totol de lo compro
que reolltzln, I uno oltro possibilitot
que voloren lo direcció del mercot
oixí com els paro distes és donar un
servei de repartiment o domicili ols
usuarisde lo lnstollocló.

Tot i omb oixó. en el moment en qué
s'hogin de posar en funcionoment
oquests serveis es dura o terme uno
componyo de promoció perqué tont
els comprodors hobituols com
oquells més esporódics 1,fins i tot. els
que no coneixen lo lnstol-loció.
puguin fer seu el nou mercot munici-
poi de Vilonovo i lo Geltrú, un mercot
que ho odequot tont el seu edifici
com els seusserveis i infroestructures
01nou rnillenra.
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