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Amb més de cinquanta anys a l'es-
quena, el mercat públic de Vilanova
ha sofert en aquest temps algunes
reformes lmportcnrs. L'any 1962 es
van construir dos blocs amb vuit
parades a la part sud de I'edifici. per
tal d'aprofitar I'espai que hi queda-
va, on s'hi lnstolloven els venedors
sense taulelL

Entre els anys 1989 i 1990es van rea-
litzar les obres del moll de correco i
cescórreqo. ubicat aquest en el nou
pórquinq que es va fer davant del
mercat. També es pródui aleshores la
reforma de les cambres frigorífiques
que ja hi havia, a la vegada que se'n
van fer dues de noves. Després hi
hagIJé la modificació en la concessíó
de les parades. Al 1941aquestes van
ser subhastades amb una concessió
administrativa per 50 anys. Al 1991
caducaven dites concessions. Entre
l'Ajuntament i l'Associació de
Comerciants del Mercat van acordar
que els venedors tinguessin llicéncles
de venda indefinides mentre es man-
tingués el mercat.

Aquestes reformes de lonv 1990
suposaven una primera fase de les
millores que es projectaven per al
mercat cinquantenari. Una segona
fase contemplava una remodelació
més profunda a I'interior de l'edlñcl.
que inclouria els sostres.el terra, la
telefonia, la creació ouno xarxa
inforrnótico. una nova concessió de
I'illa del pelx. així com una adequa-
ció i millora de la resta d'establi-
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rnents. El projecte de remodelació
del Mercat municipal de Vilanova i la
Geltrú havia de ser una realitat al
1991.

A partir doquí cornencoren els estu-
dis per tirar endavant el projecte de
reforma, adequant aquest eix essen-
cial del cornerc de la ciutat al crei-
xement i a la demanda deis vilano-
vins i de la societat en general.

Coincidint amb els actes de com-
memoració del clnquonté aniversa-
ri doquest servei, es va preveure
que el primer estudi sobre el remo-
delatge del Mercat públic es pre-
sentés a finals del mes dobru de
1991.Enels primers plónols elaborats
per l'equlp técnlc es preveien, entre
d'altres rnlllores. la construcció dun
pis elevat a I'edifici que donaria
cabuda a cornercos especialitzats
en una sola marca, condicionament
de l'oire. elevadors, portes outornó-
tiques, etc.

L'any 1997es va tornar a reprendre el
tema de la remodelació del mercat
per part de l'Ajuntament de
Vilanova. Després d'estudiar els pro-
jectes presentats, es preveia que les
obres comencessin l'any 1998per tal
d'adequar oquest servei a la norma-
tiva sanitaria vigent. Lesreformes pre-
veien fer desoporélxer la rotonda del
peix, així com augmentar el tamany
de les parades. Així mateix, el pavi-
ment de panot seria substitu'it per
una superficie de terratzo.
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Elprojecte contemplava com a intef-
vencions de corccter urgent la repa-
ració de la teulada, el canvi de pavi-
ment i el tractament ontifocs de les-
tructura rnetóíltco de I'edifici. Pel
que fa a les parades, les anomena-
des perimetrals no havien de patir
uns canvis molt notorls. només pel
que fa a la qüestió de la seva ade-
quació, amb la dotació de serveis
com desguassos, canalitzacions i
aigua corrent. Pelque fa a la rotonda
del peix, aquesta desapareixeria per
possibilitar la reestructuració deis
espais i fer unes parades més grans,
tot i que aquestes parades mantin-
drien el seu espai central del mercat.
Així dones, el projecte contemplava
la reducció de parad es finsa un total
de 80. .

Tot i que en un principi s'hovlo estu-
diat la possibilitat d'incloure un auto-
servei per a productes envasats com
a complement del mercat. la manca
d'espai suficient va fer descartar
aquesta possibilitat. Així mateix, I'e-
ventualitat de realitzar una galeria
superior, que incorporaria I'autoser-
vei i un bar-cafeteria, també va ser
desestimada.

El Pie municipal del 5 d'octubre de
1998 va aprovar la reforma parcial
del Mercat central de Vilanova i la
Geltrú. Les obres es preveia que tin-
guessinun cost de 140milionsde pes-
setes. i suposarien la desaparició de
I'illa del peix. la substitució del pavi-
ment i el canvi de les instal·lacions
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generals (llurn. aigua, clavegueram i
telefonia),

ElPiemunicipal va aprovar també un
avantprojecte global, que inclo'ia la
reforma de tota la resta del Mercat,'
amb un pressupost superior 'ots 400
milions, pero del qüo: no sen vo ,
donar data d' execucló Aquest
avantprojecte feia una reserva per
construir una primera planta perime-
tral a lespol central, sobré I'illa del
peix. Amb oquest oblectiu. el projec-
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te donava una solució diferent a les
parades d'aquesta oreo central, evi-
tant que tinguessin un sostre baix de
parada convencional i donant-Ios el
rnóxírn de transparencia i vlslbllltot,
Amb aquesta mesura s'aconseguiria
un nivell óptirn de visió entre la futura
primera planta i les parades de la
planta bolxc,

Estava previst que les obres s'lnlcíes-
sina partir del mes de gener, fet que
feia desallotjar I'edifici del mercat i
ubicar lesparades en una carpa pro-
visional ínstoucco a la ploco del
Mercot, D'aquesta manera es feia
necessórío la reubicació del mercat
ambulant deis dlssobtes,

Enel pie del21 de desembre de 1998
soprovovo la reforma del Mercot,
Inclo'ia en la primera fase del projec-
te la reparació de la coberta, fet que
significaria el no haver de tancar el
mercat dues vegades, Així doncs.to
previsió era que les obres s'iniciessin
el mes de gener de 1999i s'allargues-
sin fins al mes de juny, Per aquest
motiu l'Ajuntament va contractar un
envelat de 1,500 metres quadrats -
que queda ubicat a la ploco Soler i
Carbonell- i en él qual s'hl van
lnstollor els venedors mentre dura-
ven lesobres a I'interior del recinte.

Lesobres del mercat s'estructuraven
a partir de tres fases: la renovació
deis sistemes eléctrlcs. de scneio-
ment i la reforma de l'Illo del peix; la
reparació del sostre.millora deis lava-
bos i instal,lació eun sistema antiin-
cendls. així com la remodelació de
les illes interiors i eliminació del 35%
de lesparades exlstents.

El 16de febrer de 1999els concessio-
naris del Mercat es van lnstollcr a
l'envelat provisional.Aprofitant el cap
de setmana de Carnaval -i que, a
rnés. enguany el dilluns 15 era festa-
els paradistes van fe'r el trosllot. El
canvi del mercat en aquesta carpa
provisional va ser acceptada. tant
pels poródlstes com pels compra-
dors. tot i que uns i altres hi van trabar
algunes mancances, com ara que la
lnstol-locló era petita per cobrir les
sevesnecessítots. .

El trasllat a I'envelat provisional va
suposar la reducció de les mides de
lesparades per la limitació de I'espai
que suposava la carpa, Lesparades
quedaven dispersesi no pas agrupa-
des per sectors. La poca oiccoo de
la vela també va ser un aspecte a
tenir en compte ja que no, evitava
que es produís la barreja d'olors: La
córreqo i descórreqo s'havia de fer
des del carrer de Josep Llanza i en un
tram de la ploco de Soler i Carbonell.
1:ls sorolls i la concentració dolors
van despertar les crítiques deis para-
distes un cop es van lnstol-lor a la

carpa provisional. La
mida de les parades
també va ser un punt de
crítica entre els venedors.
Tot i amb oixó la carpa va
ser acceptada pels paradistes ja
que suposava no haver de paralitzar
la seva activitat comercial.

Lesobres de I'edifici del mercat van
cornencor enderrocant I'illa del peix
i aixecant el paviment tant d' aques-
ta zona com deis passadissosd'en-
tre les .porodes. Després es va fer
passar tot tipus de líniesper terra, no
quedant-ne cap d'cerlo en els P9s-
sosde víoncnts. A continuació es va
actuar a la telada de I'edifici i se'n
va substituir la coberto, També es va
fer la substitució de les portes de
fusta per unes d'alumini amb una
major transparencia i envidrades, les
quals s'obren i tanquen outornótico-
ment amb un detector de presén-
cic,

Elfebrer de 1999entraven les exca-
vadores a I'interior del Mercat cen-
tral 58anys més tard de la seva cons-
trucció. La primera actuació va
suposar I'enderrocament de I'illa del
peix així com I'aixecament del pavi-
ment i la seva substltucló. Durant les
feines d'enderroc d'aquesta zona,
pero, van oporéixer filtracions i humi-
tats que van obligar a treballar amb
martells hídróuítcs, Així mate ix es va
collocor un nou paviment del mer-
cat de color groc en tot el recinte
excepte a la zona del pelx. per al
qual shovlo triat el color blou, En
I'antlga rodona de I'illa del peix s'hi
va incloure una elllpsl en marbre
amb I'escut del mercat que recor-
daria I'antiga mstouocló.

Després de mesos de treballs, final-
ment aquest desembre s'lnouquroró
el nou Mercat central de Vilanova i
la Geltrú, un mercat reformat 58 anys
després de losevo construcció i pre-
parat per donar serveis en el nou
mil,lenni.


