
DIVENDRES, 23 NOVEMBRE 2012

Les obres de rehabilitació del Mercat Central de Tarragona n’han respectat les façanes, la coberta i els pilars originals, que s’han subjectat a una nova estructura interior
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D e portes enfora l’ac-
tivitat segueix pa-
ralitzada al Mercat
Central de Tarra-
gona, obert al pú-

blic des de feia gairebé un segle.
Ara fa més de cinc anys que no
s’hi sent la remor de venedors i
clients. Les tanques protegeixen
les obres de rehabilitació de lami-
rada de curiosos. A l’interior, hi
treballa a diari una brigada d’en-
tre 50 i 80 operaris, en funció de
l’execució de l’obra. El projecte

de rehabilitació, molt complex,
ha obligat a reconstruir el nou
mercat en una obra descendent,
de dalt a baix, des de la coberta
fins al subsòl, fins arribar als 17
metres de profunditat. Com si
una casa es comencés per la teu-
lada. Les màquines treballen
aquests dies a 14 metres sota ter-
ra, on hi haurà la primera de les
dues plantes del pàrquing. Elmo-
ment més crític de l’obra s’ha su-
perat sense problemes.
Primer es va assegurar l’estruc-

tura de la coberta i les façanes ori-
ginals, subjectant-ho tot a una no-
va estructura de vigues i colum-

nes, per després anar baixant els
nivells. “Aquesta és la cota 0,
aquí hi haurà la planta del mer-
cat, amb les parades, almateix ni-
vell on ha estat sempre”, expli-
quen fonts de la direcció d’obra.
Sota els peus, un enorme forat
d’on s’han extret desenes de mi-
lers demetres cúbics de terra, ar-
giles i pedra, el temut fetge de
gat. Així s’ha guanyat l’espai ne-
cessari per construir la segona
planta, on hi haurà els magat-
zems dels paradistes i els serveis;
la tercera, on es construirà el su-
permercat; i la quarta i cinquena,
on es farà el pàrquing.

Per prevenir qualsevol movi-
ment estructural de les façanes o
la coberta es van instal·lar uns
sensors topogràfics als pilars inte-
riors delmercat, que també s’han
conservat. A l’interior s’ha aixe-
cat una nova estructura amb 24
vigues de 17 metres d’alçària ca-
dascuna.
La reforma del mercat és una

obra complexa, i no només a ni-
vell arquitectònic. El projecte,
que fa un any imig que és d’obres
però duia més d’una dècada so-
bre la taula, està sotmès a una for
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ta pressió política i social,
especialment a l’entorn. “Cada
dia hi hamolts ulls que ens obser-
ven”, expliquen fonts de la direc-
ció d’obra. Enmig de la crisi, els
comerços del perímetre es quei-
xen que els talls de carrers (pri-
mer per les excavacions arqueo-
lògiques i ara per les obres) els
han ocasionat pèrdues de més
d’un 60%. L’Ajuntament ha in-
tentat rebaixar la tensió. La pro-
gramació d’obres preveu, per
exemple, no iniciar els treballs
d’urbanització de l’entorn del
mercat fins al febrer vinent, per
deixar passar la campanya de
Nadal.
Al juny, si es compleix el calen-

dari previst, l’exterior del mercat
quedarà alliberat de les obres.
D’aquesta manera, tot i que a
dins del mercat se seguirà treba-
llant com amínim fins a la tardor
del 2013, en les distribucions i
acabats, un cop finalitzi l’excava-
ció i l’estructura interna, a fora ja
hi podran circular els vehicles i
els vianants sense limitacions.
La rehabilitació del conjunt,

de fet, busca un efecte revitalit-

zant al cor comercial de Tarrago-
na. La idea és que l’horari comer-
cial s’ampliï a totes les tardes (ac-
tualment només es despatxa tot
el dia els divendres), i que les pa-
rades, juntament amb el super-
mercat del primer soterrani, es
complementin per convertir-se
en un “noumotor” d’atracció i ne-
goci al centre de la ciutat, segons
explica Patricia Antón (PSC),
consellera municipal de Comerç
i Turisme.
Ara bé, malgrat que les obres

no s’han aturat des que van co-
mençar, fa cosa d’un any i mig, a
la ciutat creix l’escepticisme so-
bre que es puguin acabar en un
any, com ha anunciat el govern
municipal. L’Ajuntament no té
confirmats els vuit milions d’eu-
ros que es va comprometre a
aportar la societat estatal Mer-
casa quan el PSOE era al govern.
Ara com ara, el Consistori no-

mésha ingressatmigmilió corres-
ponent a l’anualitat del 2011, però
no ha rebut encara ni un cèntim
dels 1,4 milions que toquen el
2012. Això ha posat en alerta l’in-

terventor municipal, que ha pre-
guntat a l’endeutat Ajuntament
compensa tornar 19milions d’eu-
ros en crèdits si el Govern cen-
tral, ara del PP, no aporta final-
ment les quantitats pactades.
El pressupost de la reforma,

molt ambiciosa, puja a 37milions,
dels quals al principi es preveia
que l’Ajuntament n’assumiria 12.
El Govern central, per la seva
part, n’havia d’aportar vuit mili-
ons, i la Generalitat, 1,2. La resta
dels diners (16milions) s’obtindri-
en de les concessions del super-
mercat i l’aparcament, així com
d’aportacions dels paradistes.
“Noconcebemque elGovern cen-
tral no pagui. S’hi va comprome-
tre”, afirma Antón.
L’alcalde, Josep Fèlix Balleste-

ros (PSC), continua fent pressió
perquè el Govern central com-
pleixi. Fonts municipals adme-
ten, però, que hi ha dubtes que
l’actual Govern del PP acabi pa-
gant quan toca, si no ho fa obliga-
ria a endarrerir una obra que
manté el centre deTarragona po-
tes en l’aire.
Com a alternativa per obtenir

ingressos, el Consistori preveu
vendre propietats immobiliàries.
Però aquesta opció fa arrufar les
celles als comerciants. “Temem
que les obres no s’acabaran quan
toca, que s’aturaran, o, encara pit-
jor, que les vulguin acabar amb
menys diners, i amb un nivell de
qualitat inferior”, diu Albert Ri-
bot, president de l’Associació de
Venedors del Mercat Central.c
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El nou Mercat Central
tindrà 22.000 m2 construïts
repartits en cinc plantes. La
principal, amb 69 parades,
serà la més petita, amb un
total de 2.200 m2.

U N G R A N R E P T E A M B U N G R A N R E T A R D

L’excavació ha deixat un
clot espectacular al mig de
la ciutat que encara s’ha de
rebaixar uns 4 metres més.
En total s’extrauran 65.000
m3 d’argiles i roca.

CALENDARI PREVIST

El juny del 2013
s’haurien d’acabar les
obres d’urbanització
de l’entorn

22.000 m2 construïts

]Si s’hagués de fer cas a tot
el que es promet, com ara
les previsions que feia el
2003 Espimsa, la empresa
municipal que gestiona els
mercats a Tarragona, la re-
habilitació del Mercat Cen-
tral ja hauria d’haver culmi-
nat fa cinc anys, i a hores
d’ara Tarragona hauria pas-
sat feliçment pàgina a un
dels principals reptes de la
ciutat. En el cas del Mercat
Central, la negociació, els
contratemps, els retards, les
modificacions de projecte i

les excavacions arqueològi-
ques s’han cobrat nou anys
abans no han entrat les mà-
quines a reformar el vell
edifici. Els paradistes s’havi-
en de passar un parell
d’anys a la carpa provisio-
nal, però ja en fa cinc que hi
són. El projecte inicial, cre-
at per la societat estatal
Mercasa, també s’ha modifi-
cat per ser viable en plena
crisi, i tindrà dues plantes
d’aparcament subterrani,
dues menys que les previs-
tes al primer projecte.

ESCEPTICISME

Els paradistes
dubten que el mercat
pugui reobrir-se
a la tardor de 2013

65.000 m3 de terra

FINANÇAMENT A L’AIRE

L’Estat no ha
confirmat els vuit
milions promesos pel
govern de Zapatero

ENDEUTATS FINS AL COLL

Per pagar les obres
l’Ajuntament ha
demanat 19 milions
en crèdits

MERCAT AL DESCOBERT ELS INTERROGANTS ENTORN D’UNA OBRA COSTOSA I COMPLEXA

Cota zero. La planta
amb les parades
estarà al mateix
nivell de sempre,
a peu de carrer

Exteriors tallats. Fins
que no s’acabin les obres
d’urbanització de
l’exterior, que s’iniciaran
el febrer del 2013, no es
podrà circular

Última fase d’excavació. Les
màquines han arribat als
14 metres de profunditat, on
hi haurà la primera de les
dues plantes d’aparcament

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR
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A quí venemmés que
allà”, diu sensedub-
tar la Paquita Pons,
de la peixateria Ti-
net, amb 34 anys

d’experiència, 29 al Mercat
Central i els últims cinc al provi-
sional muntat sota la carpa que
l’Ajuntament va fer aixecar a la
plaça Corsini. La Paquita no és
l’única venedora que constata
un fet gairebé incontestable,
l’històric edifici del mercat va
quedar-se antiquat i les vendes
se’n van acabar ressentint. La
mudança forçada a la carpa, va-
lorada en 5,8 milions d’euros,
ha acabat sent un revulsiu.
Alguns venedors, segons

constaten fonts municipals i
confirmen part dels paradistes,

van arribar a triplicar la factura-
ció, si bé la crisi ha atenuat i
molt és l’efecte novetat. “Al
principi s’hi va notarmolt, però
ara s’ha estabilitzat”, constata
l’Eduard Garreta, en una para-
da que va muntar el seu avi el
1915, quan el mercat va obrir.
“La caiguda de les vendes ron-
da entre el 20% i el 50%, per la
crisi, segons la parada”, diu el
Josep Gabriel Creus, des de fa
16 anys al capdavant del bar El
Xiringuito del mercat.
El mercat provisional ha do-

nat una altra cara a l’activitat i
ha fet molts clients nous, espe-
cialment joves. “Notem la crisi,
però encara sort que l’hem pas-
sat aquí. Si haguéssim continu-
at al vell molts ja no hi seríem”,
explica Albert Ribot, president
de l’Associació de Venedors del
Mercat Central.
Tot i les millores que han no-

tat a la carpa, el noumercat, su-
bratlla l’Ajuntament, ha de su-
posar un nou pas endavant en
la qualitat del servei a les para-
des, tant a nivell logístic, els ca-

mions podran descarregar di-
rectament al subterrani, com
de recollida de residus, a través
d’un sistema pneumàtic. Si
quan va tancar l’antic hi havia
250 paradistes, quan reobri no-
més hi haurà 70 parades, just
els quehi ha ara a la carpaprovi-
sional. “Per necessitat, les para-
des han de ser més grans. Te-
nen més productes elaborats, i
a la força necessiten més es-
pai”, explica Patricia Antón,
consellera municipal de Co-
merç i Turisme.

L’Associació deVenedors, pe-
rò, exigeix al Consistori seure a
negociar “noves condicions”
econòmiques per entrar al fu-
tur mercat. “Les coses han can-
viat. No és el mateix projecte
amb què vam sortir. Encara no
sabem qui continuarà i qui no,
ni tampocquant costarà elman-
teniment de la parada”, afirma
Ribot.
Entre els qui segur que no se-

guiran, l’AntonietaMas, propie-
tària d’una parada de fruita i
verdura que va fundar l’avi del
seu marit, l’Enric Martí, fa
gairebé 100 anys. “Som grans,
no ens traslladarem, no ens pen-
sàvem que passarien tants
anys”, diu l’Antonieta, que cinc
anys enrere es pensava que arri-
baria a vendre almercat ja reha-
bilitat. “Nosaltres tampoc torna-
rem”, expliquen a cal Garreta, a

punt de la jubilació. L’Associa-
ció de Venedors preveu que un
35%dels professionals no segui-
ran, cosa que obriria un replan-
tejament de les parades, i pressi-
ona dient que no té pressa per
deixar l’actual ubicació si no hi
ha un nou acord econòmic. “Fa
cinc anys teníem una necessitat
vital de traslladar-nos. Aquest
cop és diferent, aquí hi estem
molt bé. I si no ho tenim tot
aclarit i ordenat, no farem cap
pas. Si convé, ens tancarem i
tot”, alerta Ribot.c

El canvi va suposar
una millora per als
venedors, farts, però,
de tanta incertesa

VICENÇ LLURBA

La carpa provisional que acull els paradistes delMercat Central, al costat del vell edifici en obres
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Recuperar la coberta

Beneïda
provisionalitat

]El Mercat Central (1915)
és obra de l’arquitecte mo-
dernista Josep Maria Pujol
de Barberà, responsable
també de l’antic escorxador
de la ciutat, l’actual deganat
de la URV. L’edifici, que va
costar tres anys d’obres i es
va pressupostar en 249.750
pessetes, estava situat lla-
vors als afores i va tenir
una gran importància com a
pol de desenvolupament
urbanístic a l’actual cor co-
mercial de la ciutat. Amb el
temps, però, l’immoble va

quedar obsolet, tenia gote-
res, hi feia fred a l’hivern i
calor a l’estiu, i a poc a poc
es va anar despoblant de
paradistes. El projecte de
reforma n’haurà de respec-
tar les quatre façanes peri-
metrals, que estan protegi-
des, i recuperarà la vistosa
coberta original de ceràmi-
ca, de colors beige, vermell i
verd. El sostre primitiu del
mercat, de 2.700 m2, va que-
dar molt malmès durant la
Guerra Civil i es va substitu-
ir per una teulada d’uralita.

Els paradistes van arribar a triplicar les vendes
sota la carpa de la plaça Corsini, tot i que l’efecte
s’ha esmorteit per la crisi econòmica


