
Sessió informativa del procés d’enderroc del Mercat de l’Abaceria 

13 de novembre a les 15.30hh, a la seu del Districte de Gràcia 
 

Calendari 

 

DATA Treballs 

Divendres 22-N  Presentació Pla Treball a la Generalitat 

Setmana 2-D Replanteig Obra 

Setmana 2-D Aprovació Pla Seguretat i salut 

Setmana 9-D Proves equips (sonores i emplaçament) 

Setmana 9 i 16-D Inici treballs bastida 

Setmana 23-D / 7-G Estimació de l’aprovació del Pla a la Generalitat 

Setmana 7-G Continuació treballs bastida 

Setmana 3-F Inici desamiantat F1 - Travessera 

Setmana 10-F Final desamiantat F1 - Travessera 

Setmana 10-F Mesures ambientals finalització F1 

Setmana 2-M Inici desamiantat F2 - Puigmartí 

Setmana 2-M Final desamiantat F2 - Puigmartí 

Setmana 9-M Mesures ambientals finalització F2 

Pendent programar Inici desamiantat F3a 

Pendent programar Final desamiantat F3a 

Pendent programar Mesures ambientals finalització F3a 

Pendent programar Inici desamiantat F3b 

Pendent programar Final desamiantat F3b 

Pendent programar Mesures ambientals finalització F3b 

Pendent programar Inici desamiantat F3c 

Pendent programar Final desamiantat F3c 

Pendent programar Mesures ambientals finalització F3c 

Pendent programar Retirada resta elements fibrociment 

Pendent programar Enderroc tancaments i paviment (2 MESOS) 

 

Mesures control ambiental 

 

- L’empresa adjudicatària farà mostrejos obligatoris durant la obra 

o medició ambiental quan s’acabin tots els treballs (abans i després de 

retirar els plàstics) 

o 1 medició cada 5 dies aproximadament dins de la bombolla 

o Cada depressor té els seus propis controls 

- També es realitzaran mostrejos per encarregats directament per l’Institut de 
Mercats de Barcelona. 

  



Pla de treball 

- Es faran entre 4 i 6 confinaments dinàmics, sistema de bombolla amb 
depressors. 

- Està previst començar amb la primera bombolla de Travessera de Gràcia, 
després Puigmartí i en últim lloc la nau central 

- S’intentarà estar el menor temps possible per evitar molèsties als veïns ja que 
els depressors han d’estar en funcionament les 24h/dia. Per tant hi haurà dos 
torns al dia de feines per part del personal especialitzat. 

- A banda de reprogramacions pendents, està previst que a l’agost estigui tot 
enderrocat. 
 

Altres compromisos: 

- Es continuarà amb les taules de seguiment amb Veïns i Comerciants per anar 
informant de les principals fites. La propera es preveu al gener abans d’iniciar el 
primer desamiantat. 

- Es farà una proposta per tenir informats a l’entorn de les mesures ambientals 
 

 

 

 

 
 


