
www.girona.cat 
Segueix-nos! 

La Caseta - Serveis Educatius  . Servei Municipal d’Educació 

Visites a serveis ciutadans: 

El mercat 



Prehistòria 

A la Prehistòria no hi 
havia mercats i per 
tant els homes i les 
dones havien de 
caçar, recol·lectar, 
intercanviar. 



El mercat a l’època romana 

El bon emplaçament 
de la Girona romana, 
en una cruïlla de 
camins radials i en el 
centre d’una regió 
poblada i fèrtil, segur 
que van propiciar 
l’aparició del mercat. 

L’aparició dels 
mercats sol anar 
lligada, a més d’un 
bon emplaçament, 
a la presència 
d’excedents, una 
certa 
especialització i 
una pau més o 
menys assegurada. 



Els primers mercats a Girona 

De totes maneres, el 
primer mercat 
documentat a Girona 
és del 1161. Se 
celebrava fora de la 
ciutat, ran de 
muralles, a l’areny de 
l’Onyar, actual plaça 
de Catalunya. 
I ja des de temps 
molt antics el dia de 
mercat a Girona era 
el dissabte. 

Mercat del bestiar a l’areny de l’Onyar, a principis del segle XX 



Els primers mercats a Girona 

Quan la ciutat creix i 
s’amplien les 
muralles, el mercat 
se situa a diferents 
indrets de l’interior 
de la ciutat 

Així trobem parades 
de verdures, 
queviures, aviram, 
carnisseries i 
peixateries a la plaça 
de les Cols, terrissa 
al carrer de les Olles, 
oli i vi a la plaça de 
l’Oli, etc. 

La Rambla de Girona (antiga plaça de les Cols) el 1910 



El mercat del Lleó 
Amb el creixement 
de la ciutat, la plaça 
de les Cols, on hi 
havia la major 
concentració de 
parades del mercat, 
es fa petita. I 
s’estudia la 
possibilitat de fer un 
mercat cobert. 

El mercat del Lleó quan era el mercat cobert 
del bestiar 

Després d’unes 
quantes propostes, 
es decideix fer-lo al 
lloc que ocupava el 
mercat cobert del 
bestiar, a l’antic 
baluard de Sant 
Francesc. 



El mercat del Lleó 

Té una superfície de 
planta de 1.712 m2 
distribuïts, quasi a 
parts iguals, entre 
parades i 
passadissos, i un 
lineal de venda de 
quasi mig 
quilòmetre. El mercat del Lleó actual 

El 3 de novembre 
de 1944 s’inaugura 
oficialment el nou 
edifici del Mercat 
Municipal 
d’Abastaments, 
conegut popularment 
com el mercat del 
Lleó, pel monument 
de la plaça. 



El mercat del Lleó 

Hi ha 60 punts de venda: 
11 carnisseries-
cansaladeries-xarcuteries, 
10 de fruites i verdures, 9 
de peix i marisc, 7 d’aviram 
i cacera, 5 de plats cuinats, 
3 de pesca salada i 15 
d’altres activitats. 

Al llarg dels anys s’hi han fet unes quantes 
remodelacions: 1982, les parades interiors; 
1993, coberta, cambres frigorífiques, portes 
automàtiques, pintura, finestrals i conjunt de 
serveis i subministres; 1997, pavimentació; 
2002 es climatitza; 2009, moll de càrrega i 
l’entorn, aula de cuina per a tallers i altres 
activitats. 



On podem anar a comprar? 

Actualment, hi ha 
molts llocs als 
pobles i ciutats on 
podem anar a 
comprar, a més 
del mercat. 

Tenim botigues 
grans, botigues 
petites, botigues 
especialitzades en 
algun producte, 
etc. 

Botigueta de queviures sota les voltes de la plaça Catalunya 



On podem anar a comprar? 

Els supermercats 
permeten fer la 
compra de la 
setmana en un 
sol dia, i tenen 
ofertes que 
potser no 
trobarem en 
altres llocs. 

Supermercat 

Però també són 
llocs en què els 
productes van 
molt envasats i, 
per tant, 
generen molts 
residus. 



On podem anar a comprar? 

Els hipermercats són 
supermercats molt 
grans, que sovint 
ocupen unes 
quantes plantes d’un 
edifici o bé diversos 
locals repartits per 
la ciutat, en què, a 
més de menjar, s’hi 
poden comprar 
moltes altres coses: 
roba, calçat, 
mobles, joguines, 
llibres, 
electrodomèstics, 
etc. 

Hipercor 



On podem anar a comprar? 

A l’exterior, igual com es feia 
antigament, també hi ha llocs on 
poder anar a comprar. Són els 
mercats ambulants.   

A Girona, el mercat és el 
dimarts i el dissabte. Se situa a 
la Devesa i hi ha el mercat de 
roba i el mercat de verdures. 

Parades de verdura i fruita a la 
Devesa 

Parades de roba a la Devesa 



On podem anar a comprar? 

A més del mercat de la Devesa, 
a Girona podem trobar, segons 
l’època de l’any, diversos 
mercats petits a diferents indrets 
i especialitzats en productes 
diferents. 

Hi ha mercats d’artesania, de llibre 
vell, de Nadal, de productes 
gastronòmics, de pintura, 
d’antiguitats, de numismàtica, 
etc... 

Paradetes al pont de Pedra 

Paradetes a la plaça de Sant Agustí 



El mercat municipal de Girona 

El mercat de municipal de Girona és un 
gran edifici amb moltes parades en el seu 
interior. 

Parades exteriors del mercat municipal 

Però a l’exterior també hi ha parades: 
són les dels productors directes. 



El mercat municipal de Girona 

Las parades dels productors directes de 
l’exterior poden ser fixes o eventuals, 
que vol dir que hi són sempre o que hi 
són només quan tenen producte per 
vendre. 

Zona de parades fixes 
eventuals 

En aquestes parades hi ha 
pagesos i pageses que 
encara fan servir balances 
antigues. 



El mercat municipal de Girona 

A l’interior, entre 
passadissos 
espaiosos, hi ha 
parades de carn, 
embotit, peix, 
fruites, verdures, 
llegums, ous, 
pollastres, pa, etc. 

Vista general de les parades de l’interior del mercat 



El mercat municipal de Girona 

Les fruites de les parades del mercat són producte fresc i sense 
envassar, la qual cosa evita la utilització de plàstics i envasos i la 
conseqüent producció de residus. 

Parades de fruites a l’interior del mercat 



El mercat municipal de Girona 

Cada vegada 
més es poden 
trobar al 
mercat 
productes de 
fora, element 
que li afegeix 
un grau de 
modernitat i 
d’adaptació a 
la cuina i als 
gustos actuals. 

Parades de fruites exòtiques 



El mercat municipal de Girona 

A les parades de l’interior del 
mercat podem veure que pesen 
amb balances modernes. 

Parades de verdures 

Al mercat els compradors i 
compradores utilitzen molt el cabàs 
o el carro de la compra. Així s’evita 
l’abús de bosses de plàstic i, ja que 
la major part del producte que es 
ven al mercat és a granel, també 
s’eviten altres menes d’embolcalls. 



El mercat municipal de Girona 

Parada de carns blanques  

Que el mercat sigui municipal vol dir 
que el responsable principal que 
arribin els productes necessaris a la 
ciutat és l’Ajuntament. 

Parada de carns vermelles  

Parada d’embotits i formatges 



El mercat municipal de Girona 

Parades de peix  

Parada de bacallà  



El mercat municipal de Girona 

Parades de flors 



Els serveis necessaris del mercat 

Vista exterior de les càmeres frigorífiques del soterrani 

Al mercat municipal 
hi ha una sèrie de 
serveis que són 
necessaris perquè 
tot plegat funcioni. 

Els frigorífics 
serveixen per 
conservar els 
productes que no 
s’han pogut vendre. 



Els serveis necessaris del mercat 

Vista interior de les càmeres frigorífiques del soterrani 



Els serveis necessaris del mercat 

Fabricació de gel en el mercat municipal 

Un altre dels 
serveis 
necessaris 
perquè el 
mercat funcioni 
és la fabricació 
de gel per a les 
parades de 
peix. 



Els serveis necessaris del mercat 

Laboratori 

El laboratori 
assegura les 
bones 
condicions 
sanitàries de 
les parades i 
dels productes 
que s’hi venen. 



Els serveis necessaris del mercat 

Al mercat hi arriben cada dia molts 
camions i furgonetes per 
descarregar els productes que s’hi 
venen. És important tenir un lloc 
adequat per aquesta tasca. 

Zona de càrrega i 
descàrrega 



Els serveis necessaris del mercat 

Altres serveis són el bar i el parquing 

Bar 

Parquing 



Els serveis necessaris del mercat 
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