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entrada fàcil des de la Ronda de Dalt 

que ens farà accessibles no només per 

als nostres clients de sempre, sinó que 

atraurà gent d’altres indrets.

Això és molt important, perquè ens farà 

evolucionar i adequar-nos a altres gustos 

i maneres de consumir. I aquí està la clau

de la supervivència dels mercats: hem de 

donar el tracte personalitzat i professio-

nal de sempre, però millorant i evolucio-

nant amb els productes i les maneres de 

consumir d’avui dia. Tothom que vingui 

al mercat ha de trobar-ho tot, des del 

producte fresc a tot allò necessari per a 

la neteja de la llar.

Les renovacions són una nova oportu-

nitat per a tots els comerciants. Podem 

canviar la manera de vendre, adaptar el 

gènere que tenim i sobretot, canviar els 

hàbits dels darrers 48 anys. Crec que és 

una molt bona ocasió per replantejar-se 

els horaris d’obertura. Els clients i clien-

tes no haurien de tenir dubtes de si es-

tem oberts o no, hem de ser un punt de 

servei i comerç per a ells.

Miro enrere i ja no veig les cues que 

es formaven per venir a fer la compra, 

però miro endavant i m’imagino grups 

d’escolars visitant el nostre futur hort 

urbà, que serà únic! 

Tindrem nens, nenes i joves gaudint d’un 

mercat del qual podran aprendre sobre 

els productes de proximitat i temporada  

en un entorn modern, quan el nostre hort 

sigui una realitat.

Aquesta reforma és un repte perquè el 

mercat canvia al nostre voltant amb no-

saltres dins. Estan sent uns mesos inten-

sos, però tinc moltes ganes de veure-ho 

acabat. 

Estic agraïda als nostres clients i espero 

que ens vingueu a visitar quan tinguem 

més a oferir encara. Us donarem la ben-

vinguda amb un somriure!

L’arribada de la primavera és sinò-

nim d’una nova edició de la Set- 

mana Internacional de Mercats 

(SIM) a Barcelona. Són uns dies 

plens d’activitats als nostres mercats 

que volen atraure més públic, i més di-

vers, perquè tothom pugui gaudir de les 

diferents iniciatives que s’han preparat 

per a aquesta segona quinzena de maig.

La Setmana Internacional se celebra a ni-

vell europeu. Va néixer al Regne Unit el 

2012 i des d’aleshores Barcelona s’hi va 

sumar per donar a conèixer els seus mer-

cats, la seva diversitat i obrir-los, un cop 

més, a un públic jove i familiar. Aquesta 

campanya és important també pels co-

merciants que tenen ganes de treballar 

per a un comerç de proximitat i de qua-

litat que vol estar a l’avantguarda de les 

accions que es fan a nivell local en altres 

punts d’Europa.

Del 15 al 31 de maig celebrem aques-

ta iniciativa amb activitats per a tots 

els gustos amb el lema: “Mercats per a 

una nova generació”. Amb la intenció 

d’atraure un públic jove, compromès 

amb els productes de proximitat, el con-

sum local i responsable i promocionar un 

estil de vida saludable, els mercats han 

preparat actes gastronòmics, conferèn-

cies, demostracions de cuina en directe i 

activitats infantils. Precisament la relació 

entre la salut, infància i alimentació és un 

dels eixos en què treballem, no només 

a la Setmana Internacional de Mercats, 

sinó durant tot l’any amb iniciatives que 

arriben de l’Institut Municipal de Mercats 

i dels propis establiments. Les visites 

escolars als mercats segueixen sent un 

èxit i cada cop són més els centres que 

s’apropen a conèixer-los. Des de l’inici 

d’aquest curs els alumnes de P4 i P5 

també troben materials adaptats al seu 

nivell per realitzar l’activitat.

Els escolars són una de les nostres prio-

ritats: volem que coneguin els establi-

ments més propers i volem que els seus 

pares i mares sàpiguen que els tenen a 

prop quan els necessiten. Un bon exem-

ple d’això és el camí escolar de l’Escola 

Nausica, del que ha entrat a formar part 

el Mercat de Galvany. D’aquesta manera 

el mercat no només entra dins el cercle 

sinó que esdevé un comerç amic.

Aquesta és una de les funcions dels co-

merços històrics i de proximitat dels ba-

rris: crear xarxa entre els districtes. El pe-

tit comerç fa que diferents generacions 

es trobin en un punt comú i intercanviïn 

històries i vivències. A més, fan avançar 

l’economia de la ciutat. 

sortir i descobrir un mercat d’un barri di-

ferent al vostre, sobretot durant aques-

ta setmana internacional de mercats on 

hi haurà activitats en molts d’ells.

LA SETMANA 
INTERNACIONAL 
DE MERCATS: 
un referent 
europeu ple 
d’activitats

LA SETMANA INTERNACIONAL 
DE MERCATS PROGRAMA 
DURANT QUINZE DIES DIVERSES 
ACTIVITATS GASTRONÒMIQUES 
I LÚDIQUES PER A TOTS ELS 
PÚBLICS
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Aquest any és especial per a mi i per a 

tots els comerciants del Mercat de la Vall 

d’Hebron. Segur que ja sabeu que ens 

estem reformant i modernitzant i que és 

un esdeveniment que esperàvem des de 

vivint el que pensem que serà un impuls 

d’energia per atraure nous públics.

Els meus pares ja tenien aquesta boti-

ga, sempre hem venut el mateix gènere: 

moda íntima. Jo vaig començar amb 12 

anys darrera el mostrador. Per això, em 

sento del mercat. M’he criat aquí i tot i no 

tenir una botiga d’alimentació sempre he 

estat molt integrada i he participat de tot 

el que he pogut perquè aquesta vida de 

mercat és la meva.

Els mercats ajuden a la creació de co-

merç al seu voltant i a la bona convivèn-

cia fent que els barris no esdevinguin 

només nuclis dormitori. En aquest sentit 

el de la Vall d’Hebron sempre s’ha con-

siderat com un mercat de carretera per-

què hem estat aïllats dels habitatges i 

en mig de quatre barris diferenciats. El 

que aconseguirem amb la reforma és 

que això que semblava negatiu, es torni 

al nostre favor. La renovació inclou una  
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VALL D’HEBRON SERÀ UN MERCAT 
NOVEDÓS I MODERN: TINDREM UN 
HORT URBÀ

NÚRIA DE PEDRO Mercat de la Vall d’Hebron

AQUESTA NOVA ETAPA ÉS UNA 
OPORTUNITAT PER REPLANTEJAR-
SE ELS HORARIS D’OBERTURA PER 
ADAPTAR-NOS ALS CLIENTS
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26 de novembre de 2017 l’exposició temporal ‘Born. Memòries 

d’un mercat’. Comissionada per Manel Guàrdia, Ramon Graus i 

José Luis Oyón i realitzada amb la col·laboració de l’Institut Mu-

nicipal de Mercats de Barcelona, reivindica el paper d’aquest 

mercat en la història de la ciutat. 

‘Born. Memòries d’un mercat’ va més enllà de l’exposició. És 

tot un reconeixement a un dels llocs més emblemàtics de la 

ciutat: per la seva història, pel seu emplaçament, pel seu va-

lor simbòlic de lluita veïnal quan va ser amenaçat d’enderroc... 

En aquesta mostra ens parlen de la pròpia història del mercat 

mitjançant documents històrics, però també a través de la me-

mòria col·lectiva. El Mercat del Born va ser concebut, primer 

mercat minorista de barri. Posteriorment, es va convertir en el 

mercat majorista d’una metròpoli en expansió. Quaranta cinc 

anys després del tancament del mercat, aquesta exposició vol 

reivindicar-lo com es mereix.

Un mercat és un lloc d’intercanvi de mercaderies però també 

de vivències, de coneixements, d’experiències... La iniciativa 

recull, no només la seva història a nivell documental, sinó que 

habilita un espai molt especial. En un dels vestíbuls del Centre 

hi ha ‘La paradeta de la memòria’, que recull el testimoni viu 

dels treballadors i veïns del mercat en un veritable arxiu visual 

‘LA PARADETA DE LA MEMÒRIA’ ÉS UN ARXIU 
VISUAL QUE RECULL TESTIMONIS D’AQUELLS QUI 
VAN FORMAR PART DE LA HISTÒRIA DEL  MERCAT .

Els meus records d’infantesa estan lligats als 

mercats. He tingut la gran sort de viure al vell 

mig de dos dels grans de Barcelona: el de La 

Boqueria i el de Santa Caterina. Els més bells 

records van lligats a La Boqueria, on anava a 

comprar amb la mare. Alguna de les parades 

encara són obertes i encara hi compro, d’altres 

han tancat. Els records d’infantesa al Mercat de 

Santa Caterina no són tant agradables, perquè el 

recordo més aviat fosc. 

M’agrada comprar al mercat. Tens al davant pro-

fessionals que saben el que venen i t’aconsellen, 

tant en la qualitat del producte com en la millor 

elaboració del mateix. A més, pots comprar la 

quantitat que necessites. I no només anar-hi a 

comprar amb la llista a la mà per fer una recep-

ta en concret, m’agrada passejar pel mercat i 

m’inspira veure els productes que mostren. 

Els mercats són el millor lloc on comprar produc-

te de temporada i de proximitat. Per què hem 

de comprar producte que ve de lluny i refrigerat, 

quan en tenim dels nostres pagesos i que ha es-

tat collit aquell mateix dia? 

Crec que sobre aquest tema és molt important 

la feina dels mercats: promouen el consum de 

producte de temporada i proximitat, donen a 

conèixer un gènere que potser no coneixes o no 

estàs acostumat a consumir.

També crec que en això estan ajudant les diver-

ses activitats que organitzen des de l’IMMB: xe-

rrades, tallers, degustacions... Especialment, a mi 

m’agraden les xerrades i els tallers de cuina. Són 

una bona manera de conèixer diferents produc-

tes i saber-los treballar. Seria interessant poder 

presentar els productes de cada temporada. N’hi 

ha tants que desconeixem!

Finalment, vull aplaudir les remodelacions i 

l’actualització dels mercats, començades fa anys. 

I com no, els renovats bars i restaurants que són 

un bon lloc on provar el producte i conèixer  ela-

boracions diverses.

M’AGRADA COMPRAR AL MERCAT. 
SÓN EL MILLOR LLOC ON TROBAR 
EL PRODUCTE DE TEMPORADA I DE 
PROXIMITAT

SARA MARIA
blocaire gastronòmica
delicies.blogspot.com

MERCATS, 
INSPIRACIÓ i 
RECORDS

SARA MARIA blocaire gastronòmica 

HISTÒRIA

L’EXPOSICIÓ ‘BORN. MEMÒRIES D’UN 
MERCAT’ REIVINDICA EL PASSAT DEL 

PRIMER MERCAT MAJORISTA

Diverses activitats complementen l’exposició ·El Born CCM –Pere Virgili

SI TENS IMATGES ANTIGUES DEL TEU MERCAT I/O DE LA TEVA PARADA, ENS LES POTS FER ARRIBAR AMB UNA 
DESCRIPCIÓ BREU I AMB LA DATA EN QUÈ ES VA FER LA FOTOGRAFIA PER CORREU ELECTRÒNIC A: 
MERCATSBCN@MERCATSBCN.CAT PARTICIPA!

RETALLS D’HISTÒRIA

i documents comercials per crear un fons històric del Born.

 

Al voltant de l’exposició ‘Born. Memòries d’un mercat’ s’han 

organitzat nombroses activitats complementàries, progra-

discurs interdisciplinari entre història, arquitectura, memòria 

social, art i gastronomia per construir un retrat integral del 

mercat del Born com a punt emblemàtic de Barcelona. Tau-

les rodones, jornades, tallers familiars, espectacles i exposi-

Fontserè van suposar per al barri i per a la ciutat.

Paral·lelament, el Born CCM ha posat en marxa l’exposició 

temporal de petit format ‘Fer mercats, fer ciutat. La xarxa de 

mercats de Barcelona, dibuixada’. Es tracta d’un recorregut 

pels mercats de Barcelona a través de dibuixos fets a mà per 

il·lustradors professionals, sketchers, dibuixants i arquitectes. 

La mostra es fonamenta en el llibre ‘Barcelone, la ville des 

marchés’ de Miguel Usandizaga, El Globus Vermell i Sergi 

Garriga Bosch. 

Barcelona pot presumir de ser l’única ciutat del món que en-

cara manté en actiu la xarxa de mercats coberts concebuda 

a mitjans del segle XIX i aquesta mostra vol ser un reconei-

d’aquests mercats públics.

AL MARGE DE L’EXPOSICIÓ S’ORGANITZEN 
DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS I SOCIALS
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Un any més acollim la Setmana Internacional dels Mercats que obre aquests es-

pais a tota la ciutadania. Sota el lema “Markets for a new generation” (Mercats 

per a una nova generació) aquesta setmana ens apropa una varietat d’activitats 

per a tots els públics, des de gastronòmiques a tallers infantils. 

Aquesta iniciativa va néixer al Regne Unit l’any 2012 i des d’aleshores, Barcelona s’hi va 

afegir per dinamitzar els mercats i per apropar els joves als comerços dels seus barris. 

‘Love your local market’ (Estima el teu mercat) és sempre el rerefons d’una campanya 

que se centra en la importància del comerç local i de qualitat i la vinculació dels mercats 

amb la cultura comercial i gastronòmica de cada país. En aquesta quarta edició hi ha més 

de 1300 mercats participants de 15 països diferents, des dels europeus com Anglaterra, 

Irlanda, Alemanya, Italia, Grècia, França o Bèlgica, a països americans i asiàtics.

Del 15 al 31 de maig podràs participar del que han preparat els mercats: demostracions 

de cuina, conferències o tallers de gastronomia per a totes les edats. Tot pensat perquè 

aprenguis a cuidar-te i a utilitzar els productes de temporada a la cuina. Un any més es fa 

palès que el mercat és el centre de la vida dels veïns dels barris i el cor dels eixos comer-

cials. Entre d’altres activitats, el Ninot, Sagrada Familia i Santa Caterina oferiran la ‘Nit 

dels Mercats’ amb música i degustacions. El Mercat de Sants celebra els seus 104 anys 

amb una nit cultural on hi haurà demostracions de cuina, música en directe, conferències 

o tallers de gastronomia per a totes les edats, 

Twitter, Facebook i Instagram i etiquetant-les amb #estimaelteumercat #LYLM2017. Vo-

lem saber com celebres la Setmana Internacional i gaudeixes de l’alimentació saludable 

i els productes frescos. No et quedis a casa i vine amb amics o en família a gaudir dels 

mercats de dia i de nit! Estigues informat, pots consultar tota la programació al web: 

estimaelteumercat.cat.

SETMANA INTERNACIONAL DE  MERCATS

La 4a EDICIÓ DE LA 
SETMANA 
INTERNACIONAL 
DELS MERCATS 
“Mercats per a
una nova
generació”

AGENDA SETMANA
 

INTERNACIONAL 
DE MERCATS

Pau Fabregat · IMMB

LA 4a EDICIÓ DE LA SETMANA INTERNACIONAL DELS MERCATS SE 
CELEBRA A BARCELONA AMB MÉS DE 80 ACTIVITATS DURANT 15 DIES 

MERCAT
 DE SANT

S

NIT CULTURAL – 104è ANIVERSARI 

DEL MERCAT

13 Maig a partir de les 22h

MERCAT
S DE SAG

RADA FA
MILIA, E

L NINOT

I SANTA 
CATERIN

A

NITS DE TAPES CONJUNTES

13 Maig a partir de les 20h

MERCAT
 DE LA CO

NCEPCIÓ

SHOWCOOKING DE CUINA SANA I 

DE PROXIMITAT

20 Maig a les 12h

MERCAT
 DEL NIN

OT

SHOWCOOKING DE CUINA 

BRITÀNICA 

AMB ROOFTOP SMOKEHOUSE

20 Maig a les 12h

MERC
AT D’H

ORTA

TALLER DE LIQUATS

27 Maig a les 12h

MERC
AT DE

 LA LL
IBERT

AT

FOTO COL VERD

27 Maig a partir d
e les 11h 

MERC
AT DE

 LESS
EPS

TALLER DE PINTURA AMB XOCOLATA

27 Maig a les 11h

MERC
AT DE

 SANT
S

TALLER DE VASETS SALUDABLES

27 Maig a les 11h

MERC
AT DE

 L’EST
RELLA

SHOWCOOKING DE SUSHI

27 Maig a les 12h

Mira el programa d’actes complet al web estimaelteumercat.cat



MMMMMMMMMEEEEEEEMMMMMMMMMMMÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒRRRRRRRRIIIIIAAAAA 
DDDDDDDDDDDEEEEEEELLLLLLLSSSSSSSSSSS MMMMMMMMMMMMEEEEEEEEERRRRRCCCATTTTTSSSSSSS
DDDDDDEEEEEEEE    BBBBBBBBBBBAAAAAAAAAARRRRRRCCCCEELLLOOOOOOONNNNNNNNNAAAAAAAA



MEMÒRIA  DELS MERCATS DE BARCELONA

Els mercats de Felip II i Sant 
Martí han celebrat els 50 anys 

aquest 2016. Per això, els 
comerciants han organitzat 

diverses activitats per 
commemorar l’efemèride.  

El curs escolar 2016-2017 
s’han posat en marxa els nous 

programes educatius orientats 
als nens i nenes de P4 i P5. Els 
mercats s’obren als més petits 

perquè aprenguin què vol dir 
comprar de proximitat. 

5550000000 AAAAAAAAAANNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYSSSSSSSSSS

ENTTTRRRRRRRAAAAAAAAA  AAAAAAAAAAALLLLLLLLLSSSSSSSS MMMMMMMMEEEEEEERRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCAAAAAAAATTTTTSSS

Durant el 2016 ha començat la 
remodelació del mercat del Bon 
Pastor i s’han iniciat els passos 
per reformar el Mercat de 
l’Abaceria, el Mercat de la Vall 
d’Hebron i el Mercat de Sant 
Andreu. 

DE DIIIVVVVVVV
EEEEEEERRRRRRRSSSSSSSSOOOOOOOSSSSSSS

  MMMMMMMEEEEEEEEERRRRRRRRRCCCCCCCAAAA
TTTS

Els mercats de Les Corts, 
Lesseps, Sant Martí, La 
Concepció, Horta i el Clot es 
van afegir al de la Llibertat dins 
la campanya ‘Mercats Verds’ 
que fomenta l’alimentació 
saludable i de proximitat.



25% 
12.752 SEGUIDORS

MENJO DE MERCAT    
17.123 VISITES

10% 
13.465 SEGUIDORS

80% 
28.335 SEGUIDORS

SOM DE MERCAT    
60.764 VISITES
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66.815.394 
VISITANTS

85%
MOLT 

SATISFETS

4%
POC

SATISFETS

11%
REGULAR
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Després d’una important tasca 
de documentació, recerca i 

presentar el llibre ‘Mercats de 
Barcelona (segle XIX)’. El cap 
de Mercats de Barcelona, Genís 
Arnàs, i la historiadora Matilde 
Alsina són els autors d’aquesta 
publicació. 

gastronòmica es consolida 
amb 270.000 visitants. Durant 
tres dies s’han servit 70.000 
consumicions davant la 
Catedral de Barcelona amb 
la participació de més de 30 
parades de diferents mercats 
de la ciutat.

En el darrer any, Mercats de 
Barcelona ha organitzat visites 
per a 30 delegacions de 15 
països diferents.

Els Mercats de Barcelona han 
impulsat la campanya ‘Mercats 
lliures de bosses de plàstic’. 
Es calcula que la implantació 
d’aquesta mesura haurà evitat 
l’ús de més de 10 milions de 
bosses l’any, l’equivalent a 
l’emissió d’unes 230 tones de 
CO2eq.

D’EMIS
SSSIIIIOOOOONNNNNNSSSSSS DDDDDDDD

EEEEEEEEE GGGGGGAAAAAASSSSSOO
SSSSSS  AAAAAAALLLLLLLSSSSSSS MMMM

EEERRRCATTTSSSSS
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33M 
D’INVERSIÓ EN
REMODELACIONS

250
ACCIONS DE
DINAMITZACIÓ 20 NOVES

PARADES



Durant l’any els 
mercats han 

organitzat diverses 
activitats de caràcter 

social i solidari 

Els mercats han comptat amb 
més de 250 accions diferents 

com a eina de dinamització. 
Els més seguits han estat els 

tastos de nit, però també s’han 
celebrat activitats orientades a 

un públic familiar, com tallers 
gastronòmics i concerts. 

MEMÒRIA  DELS MERCATS DE BARCELONA

Els mercats també són salut. 
Amb aquesta idea al 2016 
es va celebrar la Setmana 
Internacional de Mercats 
‘Estima el teu mercat’. 

Bona part dels comerciants dels 
mercats de la ciutat es bolquen 
amb les activitats de carnaval. 
S’organitzen concursos i 
activitats de dinamització amb 
premis com el ‘Pebrot d’Or’ 
entre els paradistes.

L’ACTTTTIIIIIVVVVVVVVIIII
TTTTTTTTTAAAAAAAATTTTTTTT EEEEEEESSSSSTTTTTTTT
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 CCCCCCCCCAAAAAAAARRRRNNN
AVVVAAAAAAALLLLLLL

ELS MERRRCCCCCCAAAAAAATTTTTTTSSSSSSS  SSSSSSSSEEEEEEEE SSSSSSSUUUUUUUMMMMMMMEENNNNNN  AAAAAAA

DDDDDDDDDDEEEEEEEEEEELLLLLLLLSSSSSSSS MMMMMMMMMEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRCCCCCCCAAAATTTSS
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que el camí és efectiu i ajuda a la mobilitat de manera 

segura i sostenible.

Per aquesta raó es treballa en diverses direccions. Pri-

vegades neix a proposta de la pròpia escola, després 

trobar. L’escola i l’AMPA són actives i estan presents 

en tots aquests processos de diagnòstic previ. Arriba 

aleshores el moment de fer el disseny del projecte i el 

pla d’acció entre el centre escolar, el barri i els establi-

ments que s’hi volen adherir i que contribuiran activa-

ment a la millora de les condicions dels desplaçaments 

dels menors entre les seves llars i l’escola.

Quan un establiment entra dins aquest camí escolar es 

transforma en un agent actiu. Així, es responsabilitza 

també de l’educació dels infants donant eines i suport 

acompanyats en cas de necessitat mentre transiten 

Les associacions (tant de comerciants, de gent gran, 

entitats o les de veïns i veïnes) són col·laboradors 

fonamentals d’aquests camins escolars, mentre que 

les administracions municipals treballen també amb 

l’escola que ho demana vetllant perquè no hi hagi con-

ductes de risc com a vianant, conductor o passatger.

Els camins escolars tenen una senyalització viària clara 

de color verd i blanc pintada a terra o en senyalitza-

cions verticals, situades sempre al voltant dels centres.

Cada any són més les iniciatives solidàries que s’apropen als mercats per trobar 

espais on donar-se a conèixer. Els mercats com a centre de l’activitat comercial 

i els barris són punts estratègics per a moltes associacions i ONG que volen ex-

plicar què fan i animar la ciutadania a participar de les seves accions.

Una de les iniciatives que fa anys que es duu a terme en diversos mercats és la del ‘Lli-

bre Solidari’. Aquesta associació ajuda a col·lectius ben diversos a través de la venda de 

llibres, cd’s, còmics, videojocs i discs de segona mà. El seu president, en Joan Bagur, va 

pensar en fer alguna cosa per ajudar els altres i va fundar ‘Llibre Solidari’ on la literatura 

es posa al servei dels ciutadans. Col·lectius com la gent gran amb menys recursos, les 

-

guer i  l’alimentació de les persones sense sostre són alguns dels objectius de l’associació. 

Amb la vocació de vincular sempre salut i alimentació els mercats col·laboren amb ini-

ciatives com la Setmana Internacional contra el Càncer amb accions concretes per parlar 

de la impotància d’una bona alimentació i la prevenció de malalties. A més, també  es 

treballa amb l’AFANOC, l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Cata-

lunya, en la seva campanya ‘Posa’t la gorra’ que ajuda les famílies i lluita contra el càncer 

infantil. Ja és una campanya anual on tothom hi participa i amb la que els mercats se 

-

ció per part de l’Oncolliga, la Fundació Lliga Catalana d’ajuda oncològica, que entra a 

diferents mercats per explicar què fan i donar-se a conèixer entre el públic.

La campanya de recollida d’aliments del Gran Recapte té sempre espai dins els mercats. 

obrir la porta a associacions com els Espigoladors que van conscienciar la gent sobre el 

Entre les properes accions, la Fundació FUREGA per a la recerca en gastroenterologia, 

farà uns tallers al juny per explicar què és la disfàgia i com preparar plats i begudes 

adaptades a les necessitats dels qui pateixen aquesta disfunció per millorar les seves 

condicions de vida. També l’Hospital Sant Joan de Déu està en plena campanya per 

aconseguir

fons per a la construcció d’un nou hospital pel tractament del càncer infantil i juvenil. Els 

mercats se sumen a la difusió dels seus objectius i recolzen diverses accions per a que 

el nou hospital pugui ser una realitat i milers de famílies puguin ser atesos en un centre 

de referència europea.

JOAN BAGUR L’impulsor de la iniciativa supervisa dia a dia l’activitat solidària

MERCATS SOLIDARIS

ELS MERCATS DE BARCELONA COMPTEN AMB CAMPANYES SOLIDÀRIES 
QUE MOSTREN LA FEINA DE DIVERSES ONG DURANT L’ANY

LES ACCIONS 
SOLIDÀRIES 
es fan visibles 
als mercats  

El Mercat de Galvany és un espai de referència per a 

tots els nens i nenes que passen pel seu costat de 

camí a l’escola Nausica i ara forma part del seu camí 

escolar. 

El mercat es converteix en un indret on sentir-se acompa-

nyats en cas de necessitat. Els establiments dins la xarxa co-

mercial a prop d’una escola donen suport als menors: els pro-

porcionen un telèfon perquè puguin trucar a casa o al centre 

si els hi ha passat alguna cosa o els donen aigua o tiretes si ho 

necessiten, entre d’altres. Les botigues properes a les escoles 

ajuden a que els menors se sentin segurs dins d’espais cone-

guts i familiars dels seus barris. 

Entre els objectius del programa “Camí escolar, camí amic” hi 

ha el de facilitar la mobilitat autònoma i segura a tots aquells 

alumnes a partir dels 8 anys que van a l’escola sols o acom-

panyats per altres estudiants de diferents edats. Els pares, 

mares, mestres i alumnes de l’escola Nausica, juntament amb 

el districte de Sarrià-Sant Gervasi i l’IMEB (Institut Municipal 

d’Educació) han engegat aquest nou camí escolar que té com 

a objectiu que tant la població infantil com els adults sentin 

El MERCAT DE GALVANY 
ENTRA DINS EL ‘CAMÍ 
ESCOLAR’ DE L’ESCOLA 
NAUSICA

ELS CAMINS ESCOLARS AJUDEN ALS NENS I NENES 
A SENTIR-SE SEGURS DINS D’ESPAIS QUE JA 
CONEIXEN, COM ARA ELS COMERÇOS DEL BARRI 

ELS COMERÇOS PROPORCIONEN UN TELÈFON 
PERQUÈ ELS ESCOLARS PUGUIN TRUCAR A 
CASA O AL CENTRE SI HO NECESSITEN

El Mercat de Galvany participa de la iniciativa amb els escolars de la zona  ·IMMB

Tret de sortida del Gran Recapte al Mercat de Les Corts · IMMB
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El Centre Fabra i Coats va presentar un seguit 

d’intervencions sota el nom “Desbordar la Cultura” que es 

van dur a terme al mercat de Sant Andreu el passat mes de 

-

tòric. A més de ser una exposició que fa una mirada enrere, 

també ens mostra el dia a dia el mercat, com hi interactuen 

-

gic del barri. L’exposició s’emmarca dins el projecte anual 

‘Cohabitar entre-’ que coordina el comissionat de la Fabra 

i Coats. La mostra s’ha fet gràcies a la col·laboració amb la 

comunitat educativa del barri i s’hi veu la connexió directa 

entre la pràctica cultural i la vida quotidiana.

U 
n any més, el ‘Tradicionàrius’ apropa la música 

tradicional folk a diferents escenaris de Catalun-

ya. Enguany celebra el 30è aniversari i entre les 

actuacions, se n’han progamat algunes dins els 

mercats de Barcelona per desè any consequtiu.

Fins al juny, alguns mercats s’omplen de música tradicional 

per donar a conèixer aquest estil que parla amb lletres di-

rectes i molt de ritme.

 

El grup mataroní ‘La Coixinera’ va actuar al Mercat de la Lli-

bertat en plena celebració del carnaval. El repte més gran 

va ser haver-se de disfressar de la mateixa temàtica que 

havia escollit el mercat: el circ. I tocar i cantar com si res.

‘La Coixinera’ està d’aniversari, han bufat les 15 espelmes, 

i hem parlat amb un dels seus músics, en Jaume Punsola, 

qui ens explica amb més detall com va ser l’experiència de 

tocar entre parades dins el Mercat de la Llibertat de Gràcia.

 

“Un dia vam fer una visita al ‘Centre Artesà Tradicionàrius’ 

per presentar el nostre darrer treball del moment, el ‘Sons 

de Festa’ que és un recull de melodies i sons que acompa-

Major de Mataró. Aleshores ens van proposar presentar 

aquest repertori d’una manera menys formal, lluny d’un es-

cenari, i que tot això passaria dins un mercat...”

El ‘Tradicionàrius’ i concretament el ‘Folk als Mercats’ pro-

posava un repte, tal com ens relata en Jaume: “Havíem de 

fer una actuació itinerant. Nosaltres sempre ens hem mo-

gut per escenaris i poques vegades hem actuat en ‘cer-

cavila’, però ens venia molt de gust adaptar-nos a aquest 

format, perquè ens va semblar l’ideal per arribar a tots 

els racons possibles del mercat i cercar la complicitat de 

clients i de totes i cada una de les parades”.

El mercat va quedar molt satisfet de la gran experiència 

tant pels paradistes com pels clients que es van engrescar 

amb la música de ‘La Coixinera’. Per a la formació va ser 

una manera de provar com sonaven els seus nous temes 

entre productes frescos.

Gràcia, Mercat de la Llibertat, Folk, Carnaval... totes les pa-

raules així en llista, no semblen tenir sentit. Però de sobte, 

encaixava. El mercat és tradició, la seva música també i les 

celebracions populars com el carnaval són l’expressió més 

propera que trobem de la nostra cultura.

FOLK ALS MERCATS: 
‘LA COIXINERA’ I LA SEVA ACTUACIÓ 
AL MERCAT DE LA LLIBERTAT 

El Mercat del Ninot i el Mercat de la Guineueta es-

trenen aules de cuina. Els dos mercats ofereixen des 

de fa un temps un espai gastronòmic on s’organitzen 

diversitat de tallers de cuina orientats a un ventall 

ampli de públic. 

L’Associació de Comerciants del Mercat del Ninot ha 

posat en marxa una aula gastronòmica. De la mà del 

xef Joan Gurguí, cada mes s’ofereixen tallers de cui-

na, xerrades i diversos esdeveniments per a adults i 

infants. Una clara aposta del mercat per fomentar la 

cuina de mercat, de qualitat i amb els millors produc-

tes frescos.

ELS MERCATS DE LA GUINEUETA I EL NINOT 
OFEREIXEN UNA PROGRAMACIÓ ESTABLE 
D’ACTIVITATS A LES NOVES AULES DE CUINA

Des d’aquest 2017, l’Espai de Cuina del Mercat de 

la Guineueta ha començat a oferir un calendari 

d’activitats amb una programació estable. Es tracta 

d’un equipament amb el gran atractiu d’estar a peu 

de mercat on tothom pot veure les activitats que 

s’estan fent.

Les activitats de l’Espai de Cuina són molt variades. 

Des de tallers gastronòmics, maridatges, tallers in-

fantils a degustacions. De fet, els cuiners o cuineres 

que imparteixen les sessions canvien en cada jorna-

da. Això sí, sempre apostant pel producte i la cuina  

sana, però sense oblidar propostes més innovadores 

i d’arreu del món.

L’inici de les activitats a les aules gastronòmiques 

de la Guineueta i el Ninot se sumen a la que ja fa 

anys que s’estan fent al Mercat de la Vall d’Hebron 

amb l’Espai Cuina’m i a La Boqueria. Uns espais més 

que consolidats pels que setmanalment hi passen 

desenes de persones. D’aquesta manera es referma 

la vocació dels Mercats de Barcelona de fomentar els 

bons hàbits alimentaris entre la població i l’aposta pel 

producte de qualitat i proximitat.

LA NOVA OFERTA D’ESPAIS DE CUINA SE 
SUMA A LA JA EXISTENT I CONSOLIDADA 
DEL MERCAT DE LA VALL D’HEBRON I DE LA 
BOQUERIA

La programació dels quatre espais gastronòmics es 

pot consultar a través dels webs de cada mercat, al 

bloc Som de Mercat (somdemercat.cat) i les xarxes 

socials.

NOUS 
ESPAIS DE 
CUINA

JOAN GURGUÍ  a l’Aula gastronòmica del Ninot

LA COIXINERA En un moment de l’actuació al Mercat de la Llibertat durant el carnaval

ACTIVITATS

EL FESTIVAL DE FOLK ‘TRADICIONÀRIUS’ OMPLE 
ELS MERCATS AMB FORMACIONS MUSICALS 
D’ARREU DEL TERRITORI CATALÀ

El mercat de l’Estrella ha estat el primer mercat en celebrar 

una nit de tapes aquest 2017. L’ocasió s’ho valia ja que en-

guany celebren el seu 60è aniversari. Una doble celebració 

punt. El mercat va omplir les seves dues plantes de veïns 

i veïnes que des d’abans d’obrir portes ja feien cues que 

indicaven que la gent tenia ganes de mercat i de bona gas-

tronomia. El públic familiar i de totes les edats, no dubtava 

en fer una parada per ballar al ritme de la música mentre 

seguien demanant tapes: primer les salades i després les 

dolces. Totes eren casolanes i respiraven aquell gust amb 

què es fan les coses ben fetes.

EL MERCAT DE L’ESTRELLA 
CELEBRA LA PRIMERA NIT 
DE TAPES DE L’ANY

EL MERCAT DE SANT 
ANDREU ES MOSTRA AL 
CENTRE FABRA I COATS
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Si us diem que el comerciants s’han de posar a 

la pell del client, entendre què ens estan dema-

nant, eliminar les barreres entre venedor/con-

sumidor i fer fàcil l’experiència de la compra, el 

més segur és que no us estiguem dient res de nou. Els 

que ens dediquem al món digital tenim debilitat per les 

paraules en anglès i ara volem que us familiaritzeu amb 

una per descriure tot això del món de l’e-comerce. Pre-

parats? Aqui va: Omnichannel

Al voltant d’aquest concepte va girar la conferència in-

augural de la Setmana del Comerç organitzada pel Con-

sorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM). 

-

canals i dispositius que un client utilitza per interactuar 

amb ella”.

El client és el centre de l’estratègia. Ell és qui tria quin 

canal utilitza, com i quan fer-ho i la marca és la que ha de 

preocupar-se de que la seva experiència sigui satisfac-

tòria quan passa d’un canal a un altre. 

Un exemple aplicat al món de l’alimentació: quan els Su-

permercats Simply es van adonar que els clients ja no 

estaven només a la botiga, sinó que els trobaven també 

fent la compra al web SimplyOnline, mirant articles dins 

el seu bloc i interactuant a les xarxes socials, van iniciar 

una transformació per tenir en compte les seves necessi-

en un inici, aquesta cadena de supermercats va empren-

dre accions com tenir els mateixos descomptes on i off 

line, mantenir una bona comunicació amb el client, dis-

posar de cupons a la seva app per fer servir a la botiga 

física... i tot per crear una sinèrgia entre l’on i l’off line, 

formant part de la seva l’estratègia i unint el món físic 

amb el digital.

Les parades d’un mercat també podem pensar en estra-

tègies en aquesta línia fent servir els canals que tenim a 

disposició (Facebook, WhatsApp) per començar a donar 

servei i no només informació sobre la parada i els pro-

ductes.

Qui s’anima a ser la primera parada omnicanal de 

mercats?

La xarxa de moda en imatges, Instagram, ha 

És el cas del Mercat d’Horta (@mercathorta) i 

del Mercat de Les Corts (@mercatdelescorts). 

Tots dos mercats se sumen a molts d’altres que 

informació sobre les activitats que programen. 

Ja saps, si vols estar al dia del que fan els mer-

cats, segueix-los també a Instagram!

MERCATS A LA XARXA

PARAULES 
NOVES, 
CONCEPTES 
ANTICS: 
Omnichannel 

NOVETATS A LES
XARXES I AL WEB

OMNICHANNEL ÉS L’EXPERIÈNCIA DE MARCA 
A TRAVÉS DE TOTS ELS CANALS DIGITALS. ELS 
CONSUMIDORS SÓN ACTIUS EN LA COMPRA

528 505 4576 8 3

LES MILLORS 
IMATGES DELS 
MERCATS DE 
BARCELONA A 

També t’animem a que naveguis pel nou web de 

Mercats de Barcelona (www.mercatsbcn.cat). Una 

nova plana interactiva que et permetrà estar al dia 

del que passa als mercats i fer tots els tràmits que 

siguin necessaris. 

Els Mercats s’obren cada dia, de manera física i tam-

bé virtual. A més, si ets una associació de comer-

ciants o un paradista i vols fer-nos arribar alguna 

pregunta o suggeriment sobre temes digitals, tenim 

una nova adreça mail: digital@mercatsbcn.cat. 
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twitter.com/mercatsBCN
facebook.com/mercatsbarcelona
instagram.com/mercatsbcn

PERE VILA 
Mercat 
de Sarrià

El cap d’un porc de fusta 
amb espelmes il·luminava la 
parada del seu pare al pri-
mer mercat. El cap encara 
està present a la xarcuteria i 
recorda el passat familiar del 
mercat. En Pere Vila té 73 
anys i un recorregut que el fa 
veure les coses amb pers-
pectiva: “El més important 
al mercat sempre ha estat el 
bon tracte i el producte de 
qualitat”.

Avui està orgullós que el seu 

negoci mantenint l’essència 
i adaptant-se als nous pú-
blics: “Fa 12 anys que hi és i 
té molt bon tracte amb els 
clients i coneix el gènere que 
treballa”.

S 
 i entres al Mercat de Sarrià, puges les escales i tombes lleu-

gerament a la dreta, el trobes a la xarcuteria. Si l’interpel·les, 

però és la 4a generació del negoci familiar. 

Nosaltres hem parlat amb el seu pare que és de mercat des que tenia 

18 anys (ara ja en fa 56) i ens obre les portes al passat de la Vila de 

Sarrià i del mercat.

“Els meus avis tenien una parada de fusta a la Plaça de Sarrià, da-

El seu avi va aconseguir un porc, el va poder pagar, comprar-se’n 

un altre i anar creixent a base d’estalviar i estalviar més i treballar 

365 dies l’any. Quan el negoci va créixer una mica, van arribar a tenir 

tres treballadors que dormien i menjaven a la casa on també hi havia 

l’obrador a les golfes. “Abans no anàvem al cinema ni res, obríem i 

veníem gènere cada dia”. Això era ‘anar a la plaça’, allà on tot passava 

i s’hi trobava de tot. 

Aquella plaça, però, no era gaire còmode per fer les compres: fang 

quan plovia, sorra quan hi havia vent... els inconvenients de vendre a 

Sarrià. I els avis d’en Pere Vila hi van entrar amb la primera parada de 

la família. 

“Quan els meus avis van ser grans, el negoci va seguir en mans de 

la família amb el meu tiet i la meva tieta, però ell es va posar malalt i 

la parada va passar al meu pare que era arquitecte de formació”. El 

seu pare va deixar l’arquitectura per posar-se darrera el mostrador. 

En aquella època el seu tiet ja havia introduït productes que venien 

de lluny: “Érem coneguts com ‘La Tropical’, perquè a banda dels pro-

ductes de xarcuteria, el meu tiet portava fruites i verdures exòtiques i 

també licors, espècies o vins que aquí no es podien trobar”.

Per aquells temps en Pere Vila va fer 14 anys i es va enfrontar com 

molts d’altres nens a la gran pregunta: “Fill, què vols fer, estudiar o 

treballar?”. I en Pere, va preferir treballar. Així és com dels 14 als 16 

anys va fer de dependent en una botiga de Sant Gervasi, per passar a 

fer-se càrrec de la xarcuteria familiar del mercat als 18 anys al costat 

de la seva tieta.

Els anys van passar, la seva tieta es va jubilar i en Pere ha seguit al  ca-

-

el negoci familiar. Però en Pere Vila ens recorda que els temps de les 

grans vendes per a les festes dels marquesos de l’època disten molt 

del que es viu actualment. Per això està convençut que l’adequació 

dels horaris i l’obetura a les tardes és un tema capdal per atraure nou 

públic jove a tots els mercats de la ciutat.

“SARRIÀ JA 
NO ÉS UN 
POBLE I EL 
MERCAT 
S’HA 
D’ADAPTAR”

NO ET PERDIS aquests i altres temes d’actualitat, trucs, consells i moltes 
receptes de cuina al nostre bloc www.somdemercat.cat!

TEMPORADA DE 
CALÇOTS: LA FESTA 
DE LA CEBA!!

EL MERCAT DE SANT 
ANDREU S’OBRE ALS 
CINC SENTITS AMB UNA 
ACTIVITAT VIVENCIAL

SE CELEBRA EL 
4rt CONCURS 
DE TRUITES DEL 
MERCAT DE LA 
MARINA 

S’INAUGURA 
L’EXPOSICIÓ ‘BORN. 
MEMÒRIES D’UN 
MERCAT’ 


