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Comerç. L’Ajuntament inicia els tràmits per construir el nou equipament del Districte IV i reformar l’interior del del Districte V

Esquerra: Els paradistes de la Florida són en una instal·lació provisional des del 2008. Dreta: el Mercat de Can Serra guanyarà un nou accés pel carrer de Pere Pelegrí

Revulsiu per als mercats
de la Florida i de Can Serra
L’Ajuntament ha tret a concurs la construcció del
nou Mercat de la Florida i ha aprovat el projecte
de reforma interior del Mercat de Can Serra per
donar una empenta al comerç de proximitat
Impulsar el comerç de barri i, al mateix temps, reactivar la vida ciutadana
que es teixeix al voltant dels mercats
municipals són els objectius de dos
projectes aprovats aquest estiu per
l’Ajuntament. D’una banda, ha tret a
concurs la construcció del nou Mercat de la Florida, i, d’una altra, ha
aprovat el projecte de reforma interior del Mercat de Can Serra.
El nou Mercat de la Florida és,
sense dubte, un dels projectes més
esperats per veïns i venedors des
que l’any 2008 els concessionaris
es van instal·lar en un envelat provisional a l’avinguda de la Primavera.
Un cop tret a concurs el projecte el
mes de juny, la previsió és que les
obres del nou mercat comencin a
final d’aquest any i acabin el 2016.
El projecte de la Florida l’ha redactat l’Àrea Metropolitana de Barcelona i té un cost de més de 18 milions d’euros, que finançaran l’em-

Nova pavimentació a la zona comercial de Santa Eulàlia

presa que obtingui la concessió
del supermercat que s’instal·larà al
nou equipament, els paradistes i
l’Ajuntament.
El nou edifici del mercat s’aixecarà al mateix solar on era l’antic, tindrà 18.000 m2 i cinc plantes. Dues
estaran soterrades i acolliran 120

Les dues instal·lacions
es remodelaran
i inclouran un
supermercat per
atreure més clients
places d’aparcament i serveis del
mercat. La planta següent l’ocuparà
el supermercat. Per sobre s’ubicaran les parades, tant de productes
de fresc com d’equipament de la
persona. I el darrer pis es destinarà

Al principi del 2014 és previst que comencin les obres per pavimentar
de nou l’entorn del Mercat de Santa Eulàlia, els carrers de Pareto, Josep Anselm Clavé, Unió, Muns i Doctor Fleming. Es tracta d’una petició veïnal molt reclamada davant el mal estat de l’enrajolat. El projecte,
que tindrà una execució d’uns 10 mesos en dues fases, consisteix a
substituir el paviment actual per un d’aglomerat asfàltic que diferenciarà la zona de vianants amb una altra textura i color. Només es mantindrà el de la plaça de Pius XII, que està en bon estat, i als carrers de
Muns i del Doctor Fleming es farà de nou la calçada i s’arranjaran les
voreres. L’actuació s’aprofitarà per millorar l’enllumenat, retirar els arbres malalts i instal·lar elements dissuasoris per controlar la circulació.

a equipament públic. El Govern
municipal ha tret també a concurs
l’explotació del supermercat i de
l’aparcament.
Per a l’alcaldessa Núria Marín, “la
construcció del nou mercat és una
inversió estratègica per a l’impuls
del petit comerç del barri”. De la seva banda, els paradistes esperen
amb il·lusió el projecte. Noelia Medina, presidenta de Complements
del Mercat de la Florida, afirma que
“volem que s’iniciïn les obres el més
aviat possible i que tot vagi ràpid”.
En paral·lel, l’Ajuntament ha aprovat la primera fase del projecte de
remodelació del Mercat de Can
Serra, amb un cost de 567.000
euros, per reformar-ne l’interior i millorar-ne els accessos, i fer una nova
porta al carrer de Pere Pelegrí. Es
desmuntaran les parades buides i
s’habilitarà un espai de 1.080 m2
per a un supermercat, es substituirà
el paviment i l’enllumenat. Ara cal
convocar el concurs per decidir quina empresa es farà càrrec del cost
de la remodelació i d’explotar el
supermercat. En una segona fase,
es procedirà a la reforma integral de
l’edifici i del seu entorn. y

