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Primer aniversari dels Encants Barcelona 
 
 
 

» Encants Barcelona celebra el seu aniversari en el nou emplaçament 

amb una setmana farcida d’activitats. 

 

» El Mercat és escenari de noves iniciatives socials i comerciants 

buscant una nova complicitat amb altres fires o actes socials. 

 

» A més d’un augment de visitants, es detecta un nou perfil de clients 

amb públic més jove, famílies i turistes 
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1er aniversari dels nous Encants  
 
 
El mercat dels Encants celebra la propera setmana el primer aniversari a l’emplaçament del carrer 

Castillejos i l’avinguda Meridiana. El nou mercat va obrir les seves portes el 25 de setembre de 

2013 amb unes noves instal·lacions i serveis que ja l’han convertit en un espai emblemàtic de la 

ciutat. 

 

Al llarg de l’any 2014, el mercat s’ha dotat de més millores per al confort de comerciants i de 

clients. S’hi han instal·lat nous tendals i paravents en diverses zones del recinte, principalment a la 

banda de l’avinguda Meridiana i Castillejos, i s’hi ha millorat la il·luminació arreu del mercat. 

També s’han introduït millores en accessibilitat per facilitar l’accés de persones amb mobilitat 

reduïda. 

 

La senyalètica s’ha millorat amb tòtems i plànols explicatius i s’ha decorat amb vinils els exteriors 

laterals d’algunes botigues, amb imatges de l’antic mercat de la plaça de les Glòries i dels 

productes a la venda.  

 

A la zona de restauració de l’Street Food s’ha ampliat el número de taules i barres per adequar el 

servei al volum de clients. L’operador del restaurant situat a la planta baixa del mercat fa un balanç 

positiu des que va obrir a finals d’any. 

 

Al llarg de l’any, els comerciants han iniciat un programa de noves activitats per atraure nous 

clients. El volum de visitants s’ha mantingut amb l’increment detectat en el comptatge realitzat el 

mes de novembre de 2013, amb un càlcul de 150.000 visitants setmanals. 
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L’edifici singular dels Encants Barcelona s’ha convertit en una nova icona de la ciutat, referència 

de revistes internacionals d’arquitectura i turisme. Ha estat guardonat al llarg de l’any en diverses 

convocatòries arquitectòniques: 

 

- AIT Awards 2014 - Special Best Worldwide El portal alemany d’arquitectura AIT Awards 

ha guardonat El Mercat dels Encants amb el premi AIT Special Best Worldwide. 

- AIT Awards 2014 - Primer Premi: Retail / Trade Fair Design El portal alemany 

d’arquitectura AIT Awards ha guardonat El Mercat dels Encants de Barcelona amb el 

primer premi. 

- WAN Award 2013 - Primer Premi: Categoria comercial b720 Fermín Vázquez 

Arquitectos va guanyar el 1er premi WAN Awards 2013 amb el Mercat dels Encants, 

categoria comercial. 

- Obra Seleccionada: Premis FAD - Ciutat i Paisatge 2014 El portal del FAD ha 

seleccionat el projecte del Mercat dels Encants de Barcelona pel premi FAD - Ciutat i 

Paisatge 2014. 

- Building of the Year 2014 - Commercial Architecture La pàgina web Archdaily, una de 

les webs d’arquitectura més famoses del món, ha seleccionat el projecte del Mercat dels 

Encants com a finalista de premi BOTY 2014, categoria Commercial Architecture. 

 
Els Encants, escenari de noves iniciatives 
 
El nou mercat dels Encants s’ha obert a la realització de noves activitats socials i comercials. Des 

de principis de juliol i fins a mitjans del mes d’agost l’àrea de l’Street Food va acollir la iniciativa 

“Balcó Musical” amb actuacions de Dj’s de música electrònica. A més d’oferir música als visitants, 

la iniciativa perseguia també posicionar el perfil del mercat dels Encants a les xarxes socials de 

Facebook i Twitter. 

 

El primer de juny, el mercat també va acollir la fira Vintage in Barcelona, organitzada per Events 

Barcelona amb el suport de l'Ajuntament, a través de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona 

(IMMB), amb la idea de convertir aquesta fira en el punt de trobada per a col·leccionistes, 

restauradors, dissenyadors de moda, antiquaris i qualsevol enamorat del món antic en un entorn 

festiu i familiar. 

Els comerciants van emprendre també la iniciativa d’organitzar activitats amb finalitats socials i 

solidàries. Amb la idea de recaptar fons per a la investigació del càncer infantil a través de la 

col·laboració amb l'Associació Alba Pérez es va fer una desfilada de les tropes imperials amb 

Darth Vader al capdavant per part dels membres de la Legió 501 Spanish Garrison, integrada per 

fans d'Star Wars. 

En els propers mesos, es preveu, a més de la celebració del 1er aniversari, una nova fira vintage 

organitzada per Lost Found i els comerciants dels Encants, plantejada com una edició especial de 

http://asociacionalbaperez.org/
https://www.facebook.com/501stspanishgarrison
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cap de setmana per a celebrar-se a finals d’octubre. L’Associació de Comerciants està preparant 

també una important campanya de Nadal.  

 
Activitats de commemoració 
 
La Junta de Comerciants ha organitzat diverses activitats entre els dies 22 i 27 de setembre per 

commemorar el primer aniversari del mercat. Entre les més destacades, hi ha un taller d’efectes 

especials, la recreació del personatge “Caminant Blanc” de Jocs de Trons, actuacions musicals i 

shows infantils, concentracions de cotxes antics –els populars Seat 600 i 800-, cotxes americans i 

motocicletes Harley Davidson. 

 

Aquest és el calendari per a la setmana del 22 al 27 de setembre: 

 

- Cada dia, de les 11:00 hores a les 18:00 hores: 

 Body Paint a l’àrea d’Street Food 

 Tallers FX – Joc de Trons 

 

El dilluns 22, a més, hi haurà un taller dedicat a l’ús del làtex i la silicona i les seves aplicacions en 

el món del cinema. El divendres 26 hi haurà un taller de maquillatge amb aerògraf. A la Sala 

Polivalent del mercat, hi haurà una exposició d’efectes especials per part d’Sputnik Creations. 

 

Dissabte 27 de setembre: 
 
- Show infantil de les 10:30 hores a les 11:30 hores amb el Grup Teatre Somnis, i actuació de 

pallassos (de les 10:00 hores a les 12:00 hores) 

- Música en directe des de les 15:00 hores fins a les 16:30 hores per part d’ Al-Ándalus 

- Música en directe des de les 17:00 hores fins a les 19:00 hores per part de La Banda Puig 

 

L’exposició d’efectes especials es podrà visitar des de les 9:00 hores i fins a les 19:00 hores. El 

personatge del “Caminant Blanc” de Joc de Trons es presentarà a les 16:30 hores. Durant tot el 

matí hi haurà un taller de “Face-painting” al carrer E del mercat i el públic podrà fer-se una 

fotografia en diversos “photocall”.  

 

A la tarda, entre les 16:00 hores i les 16:45 hores, i pels més petits, hi haurà una desfilada de 

personatges infantils i un taller d’animació infantil de les 17:00 hores i fins a les 19:00 hores. 

 

Per a qui prefereixi jugar als videojocs, hi haurà l’espai “Play retro” amb horari ininterromput des 

de les 9:00 hores i fins a les 19:00 hores. Estarà situat al costat del Punt d’Informació del Mercat.  

 

Entre les 19:00 hores i les 19:45 hores, tindrà lloc ball amb música salsa. 

 
 



» Dossier de premsa 

1er Aniversari del mercat Encants Barcelona 

 

 
 

 
 
 
 
www.bcn.cat/premsa 

 
5 

 

 
Concentració de vehicles antics:  
 

Hi haurà els Seat i els americans: 

 

- Seat 600: des de les 9:00 hores fins a les 15:00 hores.  

- Seat 800; des de les 15:00 hores fins a les 19:00 hores (tots els vehicles estaran a 

l’avinguda Meridiana) 

- Una vintena de cotxes americans (Muscle Cars) s’exhibiran a l’àrea del carrer Casp. 

 

Al carrer Casp, hi haurà una exposició de motocicletes de la marca Harley Davidson amb quatre 

de les motocicletes premiades en l’esdeveniment “Harley Davidson Day” i també de cotxes 

elèctrics. 
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El nou mercat 
 
El mercat és una instal·lació a l’aire lliure, de 35.440 metres quadrats construïts, prop de 15.000 

són per a ús comercial i la resta per a serveis, per exemple, aparcament (270 places), magatzems, 

descàrrega, brossa, aparcament de vehicles de transport i sala polivalent. Aquest projecte 

arquitectònic és obra del despatx ‘b720 Fermín Vázquez arquitectos’.  

 

Les 283 botigues i parades se situen en una sèrie contínua de rampes lleugerament inclinades 

que formen un recorregut per tot l’edifici, amb la idea d’oferir una experiència similar a la de 

passejar per un carrer de vianants. 

 

Des del trasllat al nou edifici es va produir una ampliació horària fins les 20 hores. Amb el 

comptatge de visitants, fet el novembre de 2013, es van registrar 150.000 visitants a la setmana, 

fet que suposa un increment de 60.000 visitants per setmana respecte del mercat antic.  

 

Actualment s’està duent a terme un nou comptatge. La percepció dels comerciants és que el tipus 

de client ha variat respecte del mercat antic. En el nou mercat hi venen més joves, famílies i 

turistes. 

 

 

 

 

 
 
 
 


