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Els esforços per la promoció comercial, especial-
ment en l’Any del Comerç s’han multiplicat amb
moltes accions locals, de barri, per potenciar el
mercat més proper. La responsabilitat social dels
mercats ha donat un pas cabdal amb la signatura
d’un conveni amb el Banc dels Aliments per ca-
nalitzar cap a entitats socals els excedents ali-
mentaris. La instal·lació de centrals d’energia
solar en la coberta del Mercat de la Barceloneta,
seguida per la del Carmel, s’estendrà progressi-
vament a tota la xarxa, i és una mostra del com-
promís contra el canvi climàtic i per les energies
netes.

La internacionalització del model Barcelona de
modernització dels mercats ha permès que la
ciutat de Barcelona pugui aportar a la construcció
europea una manera mediterrània i moderna
d’entendre el comerç de proximitat.

La xarxa de mercats de la capital de Catalunya
s’ha convertit en un referent de primera categoria
que ocupa una posició de lideratge en l’àmbit de
l’alimentació fresca i en el model de comerç de
proximitat que defensem.

Tot això ha estat possible gràcies al clima de
treball i coperació que s’ha anat consolidant entre
l’IMMB i les associacions de comerciants dels
mercats, i per la profesionalitat del Comitè de
Direcció de mercats i els seus treballadors. Atès
que aquesta memòria és la darrera del mandat
municipal, vull agrair especialment a tots ells
l’esforç realitzat.

Jordi Portabella
President de Mercats de Barcelona
Segon Tinent d’Alcalde

La memòria d’activitats que teniu a les mans
recull les activitats que l’Institut Municipal de Mercats
de Barcelona (IMMB) ha realitzat durant l’any 2006
i els primers mesos del 2007, els darrers del mandat
municipal present. A l’hora de valorar-les, és inevitable
fer una mirada una mica més enrere i recordar en
quin punt estaven els mercats municipals a l’inici del
mandat i com han canviat en el lapse de temps
transcorregut.

El balanç general crec que es pot qualificar d’extra-
ordinari. Els mercats estan vivint un bon moment, i
tenen obertes encara millors perspectives. No ho
diem nosaltres sinó experts d’arreu d’Europa i de
més enllà, inclús dels Estats Units.

Vegem fets: Durant els darrers quinze mesos, hem
finalitzat les obres de modernització del mercat de
la Barceloneta, que ha reobert transformat en un
gran equipament comercial. S’ha construït el mercat
provisional de La Llibertat, a Gràcia, que inicia la
seva remodelació. A Sarrià, l’històric mercat comple-
tarà la seva remodelació en pocs mesos més. Això,
sumat als acords ja signats per remodelar Les Corts,
El Guinardó i Sant Antoni dónen mesura de la impor-
tància de les actuacions. Un total de 53 milions
d’euros invertits, una xifra rècord, dóna mesura de
la importància que els mercats ocupen entre les
prioritats municipals.

L’any 2006 ha estat el de la nova campanya “Els
mercats es mouen” que ha suposat una inversió
en promoció dels mercats que no es recordava en
15 anys.
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També voldria destacar el Pla de Millores als
mercats, que ha suposat una inversió extraor-
dinària d’un milió d’euros anual en obres i millores
fora de les remodelacions. Aquest darrer any han
suposat 250 actuacions a la quasi totalitat dels
mercats amb la millora de la vida del dia a dia
dels mercats, de la feina quotidiana que això
suposa.

Voldria també destacar aquest any totes les mi-
llores administratives en la feina quotidiana del
IMMB. Entre elles m’agradaria destacar la intro-
ducció del SAP, del mòdul d’ingressos del qual
hem estat capdavanters a tot l’Ajuntament de
Barcelona, i la millora i integració del programa
de gestió d’expedients i de gestió econòmica.

Per tant voldria agrair a totes les persones involu-
crades en aquestes millores el seu esforç i al
conjunt de l’organització la feina per fer de l’IMMB
un organisme de qualitat al servei dels ciutadans.

Jordi Torrades
Gerent de Mercats de Barcelona

En les paraules del president heu pogut trobar
relacionats els principals objectius aconseguits per
l’IMMB al llarg d’aquest mandat i més concretament
de l’any 2006.

Efectivament el número de remodelacions, les accions
de promoció, la inversió efectuada, els imputs als
mitjans de comunicació, l’any del comerç i de la
gastronomia, les accions socials, les obres i millores
que s’han realitzat ens indiquen l’èxit de la tasca
efectuada.

Tanmateix voldria aturar-me en dos aspectes. El que
ens diuen els ciutadans i el Pla de Millores realitzat
als mercats.

Els anys 2004, 2005 i 2006 hem preguntat als
ciutadans, a través de l’enquesta de Òmnibus Muni-
cipal a 1.000 ciutadans, què pensaven dels mercats.
I les dades més rellevants ens indiquen que més
d’un 60% dels barcelonins asseguren anar a comprar
als mercats, xifra que supera el 80% en les àrees
d’influència.

A més ens diuen que els seus punts forts són l’atenció
personalitzada i la varietat i qualitat del producte. I
ens assenyalen què hem de millorar quant a serveis,
prestacions i horari. Alhora més d’un 70% saben que
els mercats s’estan modernitzant.
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Nous mercats



na de les característiques més
innovadores del projecte és la

incorporació de 180 plaques solars
disposades en 18 files de 10 a la
coberta. Els panells generen 30 kw/h
de potència, fet que suposa un 40% de
cobertura energètica del mercat.
Aquesta iniciativa vol disminuir l'impacte
de l'activitat humana al medi ambient
i reduir el canvi climàtic. És el primer
mercat de la ciutat que compta amb
dos restaurants. Un d'ells, de 476 metres
quadrats, pertany a Francesc Miralles
-del restaurant El Racó d'en Canela- i
Àngel Pasqual -responsable del
restaurant Lluçanès, distingit amb una
estrella Michelin-. L'altre restaurant és
A la menta, del grup Husa.

El nou mix comercial està format per 7
establiments de peix -donat que la
Barceloneta té un caràcter eminent-
ment marítim-, 7 de càrnics i quatre de
fruita i verdura, entre d'altres.

El projecte del nou mercat, amb una
gran pèrgola a l'entrada principal que
s'endinsa a la plaça del poeta Boscà, el
signa Josep Miàs, mà dreta del
desaparegut Enric Miralles -autor del
mercat de Santa Caterina-. S'ha
preservat la característica estructura
original de ferro del mercat, que data
de 1884. L'arquitecte va ser Antoni
Rovira i Trias.
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U El mercat compta
amb tots els
serveis
actualitzats, un
aparcament,
transport a
domicili, nou
clavegueram, nou
enllumenat i un
autoservei
adjudicat a
Caprabo que
permet que els
veïns puguin fer la
compra en un sol
acte. Igualment, hi
ha un altell amb
una sala d'actes.

Josep Miàs
Arquitecte responsable de la re-
modelacio del mercat.

Ja en la meva època d’estudiant a l’Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona, la Barceloneta formava part de
les nostres discussions. Ens vam llicenciar
amb la desaparició dels xiringuitos del front
marítim a propòsit dels Jocs Olímpics de
1992. Restaurants, bars… a peu de platja,
carrers estrets, pisos petits amb la roba
estesa al carrer, les botigues, els tallers i
la seva gent.

El projecte va suposar una oportunitat, així
entenc jo la meva professió, per tornar
mentalment i física al barri de què tants
registres tenia, però ara d’una manera
interessada: no es tractava d’una visita
lúdica, de descobrir la gent, els bars,
l’aroma, sinó més aviat d’una comprovació
del lloc amb l’afany de descobrir allò que
ens permetés revelar les seves qualitats i
poder-ho descriure d’una manera precisa
en el projecte. En definitiva, intents de voler
explicar una realitat, d’oferir un nou i més
complet sentit a un projecte d’arquitectura,
més enllà de resoldre un programa, un
encàrrec.

En el concurs pel mercat vam fer un collage
amb uns peixos fantàstics de Cesar
Manrique, uns dibuixos per a nens que
podien contenir i explicar l’alegria d’aquesta
gent, la vivacitat, l’energia, la il·lusió sovint
a pesar de moltes dificultats.

El Mercat de la Barceloneta reobre després d'una
profunda remodelació que el converteix en un
referent tant pel nou mix comercial, com per
l'arquitectura de l'edifici, així com també pels dos
restaurants que s'hi han instal·lat.

Nou mercat
de la Barceloneta
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Bombardejat el 1938

El Mercat de la Barceloneta pertany
al primer gran grup de mercats
municipals que actualment ja són
centenaris. El projecte original, que
data de 1884, és obra de Antoni Rovira
i Trias, i l’arquitecte Josep Miàs, n’ha
fet la seva adaptació als nous temps.
Des del seu origen, el mercat de la
Barceloneta ha tingut un caràcter
eminentment mariner i pescador,
gràcies al seu emplaçament
privilegiat, ben a tocar del mar.
Inicialment era un mercat a l’aire
lliure situat a la plaça de Sant Miquel
i finalment es va instal·lar al seu lloc
actual.

El mercat va ser objecte d'un
bombardeig de l'aviació alemanya el
dia 16 de setembre de 1938. El raid,
que va fer almenys 31 morts i 124
ferits, va ser obra de 15 bimotors
nazis, que van llançar un centenar de
bombes a la zona. A més de la
destrucció del mercat, també van
quedar inutilitzats dos vaixells
anglesos. La inauguració de la
cobertura del mercat data de 1884.
Posteriorment, se’n va fer una
reconstrucció el 1939, un cop acabada
la guerra.

Mercat compromès
amb el medi ambient

Una altra de les característiques més
innovadores del projecte és la incor-
poració de 180 plaques solars dis-
posades en 18 files de 10 a la co-
berta. Els panells generaran 30 kw/h
de potència, fet que suposa un 40%
de cobertura energètica del mercat.
A partir d’ara, la implicació de Mer-
cats de Barcelona amb la protecció
de medi ambient fa un salt. La gene-
ració d’energia solar farà de la Bar-
celoneta un mercat encara més com-
promès amb el medi ambient i
sumarà aquesta actuació al Pla de
Separació de Residus i Reciclatge
que ja té en funcionament i pel qual
va rebre un premi de la Generalitat
de Catalunya.

1. El nou mercat
compta amb molls
soterrats per facilitar
la càrrega i descàrre-
ga  d’aliments.

2. Interior del nou
mercat a ple rendi-
ment.

3. Detall de la zona de
Barcelona  bombar-
dejada el 1938.

1

2

3
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l model Barcelona s’ha ideat i s’aplica des
dels inicis del nou segle XXI i ja ha demos-

trat la seva validesa  Quatre nous mercats el
representen plenament i validen la seva proposta:
els mercats de Santa Caterina, el Fort Pienc, el
Poblenou, la Barceloneta i Sarrià. El seu element
central és considerar la Plaça com un equipament
comercial potent, que sense perdre cap dels seus
actius tradicionals (varietat i qualitat del producte
ofertat, atenció personalitzada i espai de trobada)
incorpori nous elements que el retornen a una
posició d’equipament essencial i emblemàtic en
el seu barri. Aquests elements són:

• Un nou mix comercial, viable i que incorpora
nous socis i noves especialitats.

• Una nova concepció logística, soterrada sempre
que es pot, per revaloritzar el mercat en superfície.

• Nous serveis adaptats a les noves necessitats
dels consumidors: com el transport a domicili de
la compra, la creació de targetes de client per
fidelitzar la compra, la compra per internet o bé
l’ampliació dels horaris comercials.

• L’exercici de la responsabilitat social i ambiental
que un equipament públic d’aquestes caracterís-
tiques ha d’exercir cap al seu barri, ciutat, país i
el món en què vivim.

• Una nova concepció arquitectònica dels mercats,
d’avantguarda, que respectant el seu patrimoni
tradicional els recuperi com als equipaments
moderns que sempre han estat i els situi en
el lloc emblemàtic que han ocupat sempre en
el seu barri.

E



La Llibertat es remodela
El mercat provisional, obert
El mercat provisional de la Llibertat s'instal·la
a la plaça de Gal·la Placídia, a tocar del mercat
actual.

ha iniciat la remodelació del Mercat de la Llibertat,
una joia del Modernisme de què frueixen els veïns

de Gràcia. El futur Mercat de la Llibertat disposarà de
nous i millors serveis per als clients i comerciants. Una
planta soterrada permetrà realitzar la descàrrega dels
aliments que ara es fa en superfície de manera silenciosa.
Tindrà nous magatzems i càmeres frigorífiques i un sistema
de recollida i reciclatge de la brossa també soterrat. L’obra
serà realitzada pel taller d’arquitectura PB2 Projectes
sota la direcció de Josep Llobet i construïda per Dragados.
La remodelació de l'antic mercat es preveu que es realitzi
en un termini de 18 mesos.

Una de les novetats importants del nou mercat és que
s'excavarà el subsòl per emplaçar-hi, a la planta -1, un
moll de descàrrega, magatzems, un aparcament per als
comerciants i un espai per a la recollida selectiva de la
brossa. El fet d'excavar permetrà realitzar la descàrrega
de productes evitant els inconvenients i molèsties que
pot provocar fer-ho a la superfície. També es construirà
un altell de 196 m2. La sala de vendes serà completament
modernitzada per encabir-hi el nou mix comercial, format
per 34 establiments alimentaris, 6 de no alimentaris i
2 botigues de pagesos a l'exterior.

S’

1 2

Tant el projecte del nou
mercat com la ubicació
del mercat provisional
han estat acordats i
discutits pels comerciants
del mercat gracienc i
compten amb el seu
acord total, ratificat en
assemblea el 12 de
setembre de 2005.
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Joia del Modernisme català

El 1831, quan Gràcia encara era una
vila independent, es va presentar el
projecte d’urbanització dels camps, on
més endavant s’alçaria el mercat de la
Llibertat. El nou espai va quedar envoltat
de cases i es va anomenar plaça del
Rei. En aquest emplaçament s’hi van
ajuntar ben aviat els pagesos de rodalies
per vendre verdures i aviram.

El 1836 la plaça es va passar a
anomenar de la Constitució fins que, el
1840, va prendre un dels seus noms
més bonics i que manté actualment, La
Llibertat.

El Mercat de la Llibertat és una de les
joies del modernisme català. Construït
l’any 1888 per l’arquitecte Miquel
Pasqual i Tintoré, els elements de ferro
forjat de l’exterior, obra del deixeble i
amic personal de Gaudí, Francesc
Berenguer, són el que més crida
l’atenció.

Amb la remodelació es recuperaran tots
els seus elements decoratius. L’edifici
està catalogat i protegit amb el nivell B.

Mercat provisional,
a Gal·la Placídia
El dia 20 de febrer de 2007
es va realitzar el trasllat dels
comerços de l'antic mercat al
nou emplaçament provisional,
situat a la plaça de Gal·la
Placídia.

L'estructura d'aquest mercat
provisional ha estat dotada
amb sistemes logístics
moderns, com ara magat-
zems, càmeres frigorífiques o
climatització per tal de fer
possible la comercialització
de productes frescos de
mercat adequada.

Un total de 34 establiments
de totes les especialitats, sis
de no alimentaris i dues
botigues de pagesos s'han
instal·lat en un espai de 1.395
metres quadrats. Són els
mateixos que tornaran al
mercat original un cop
finalitzin les obres.

La construcció del mercat
provisional ha estat realitzada
per l'empresa Abantia sota la
direcció del taller d'arquitec-
tura PB2 Projectes i l'arqui-
tecte Josep Llobet.

1. Detall del ferro for-
jat del mercat de la Li-
bertat que s’està res-
taurant.

2. El dia del trasllat del
mercat al provisional,
hi va haver música i
alegria.

3. Imatge de l’aspecte
del mercat provisional
a la plaça Gal·la Pla-
cídia.

3
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Sarrià, l’històric mercat
estrena instal·lacions
El Mercat de Sarrià és un bon exemple del model
Barcelona de mercats: està a punt de finalitzar la
profunda remodelació a què s'ha sotmès.

L’empresa
constructora G56, la
mateixa que va
reformar integral-
ment el Mercat del
Poblenou, és la que
s’encarrega de la
remodelació.
L’arquitecta que
firma el projecte és
Àgata Vila.

Institut Municipal de Mercats de
Barcelona (IMMB) està duent a terme

una millora i actualització global de la xarxa
de 40 mercats d'alimentació de la ciutat. És
el cas de la Barceloneta, la Llibertat, Sarrià,
Santa Caterina o el Poblenou. Tots ells són
avui èxits comercials destacats i han comportat
la revitalització dels barris on estan ubicats.
D'aquesta manera, els mercats contribueixen
en la vertebració i la cohesió social de la ciutat.
Tot plegat fa que parlem del “model Barcelona”
de remodelació de mercats.

El Mercat de Sarrià n'és un bon exemple: està
a punt de finalitzar la profunda remodelació a
què s'ha sotmès. Entre les actuacions que s'hi
han dut a terme hi ha la supressió de les
escales que trepitjaven el passeig de la Reina
Elisenda i la construcció d'un aparcament.

A la sala de vendes s’ha posat un paviment
nou, s’han renovat els desguassos i s'ha
dissenyat un nou mix comercial, amb
establiments que tenen l’obrador incorporat.
S’ha fet més gran l’illa del peix, amb
establiments que tenen cambres incorporades.
També s’ha construint un nou habitacle per
gestionar els residus (reciclatge i reutilització
de la brossa) i s’ha renovat la instal·lació
elèctrica, l’enllumenat, la climatització i la
pintura. En definitiva, el Mercat de Sarrià
compta amb un nou mix comercial que promet
ser tot un èxit.

L’
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Les Corts i el Guinardó
acordada la remodelació
Els nous projectes de remodelació impulsaran i
revitalitzaran els mercats de les Corts i el Guinardó
i tot el seu entorn.

Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)
i els comerciants del Mercat van ratificar l’acord

el 15 de novembre per remodelar a fons el mercat en
el present mandat.

La remodelació inclou la reforma estructural de l'edifici,
unes noves infraestructures, com la instal·lació de
climatització en benefici tant dels comerciants com dels
clients, la reordenació del mix comercial, la rehabilitació
del clavegueram i la pavimentació del terra. Igualment,
s'obrirà una gran porta d'accés al mercat pel carrer de
les Corts, de manera que n'hi haurà dues de principals.

La reforma del mercat no comportarà la construcció de
cap mercat provisional, fet que permetrà una major
rapidesa. Es preveu que les obres duraran un any i
conviuran amb l'activitat habitual del mercat, que només
romandrà tancat durant el mes d'agost.

L’

El Mercat de les Corts es remodelarà
l'any 2007

Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)
i l'associació de comerciants del Mercat del

Guinardó han tancat l'acord definitiu per la immediata
remodelació integral del mercat. L'acord preveu la
instal·lació d'un mercat de nova planta en el complex
d'edificis de titularitat pública que es construirà a l'actual
emplaçament del mercat. Seguint el model experimentat
al Mercat de Fort Pienc, el complex del Mercat del
Guinardó inclourà altres serveis públics, com ara una
llar d'avis i un centre d'atenció primària.

El mercat provisional serà d'obra. La seva construcció
és el primer pas de la remodelació. El provisional acollirà
12 establiments durant les obres d'enderroc de l'actual
mercat i la construcció del nou complex, que es preveu
que duri tres anys. Un cop construït el nou mercat, es
preveu que s'hi instal·lin, a banda dels 12 establiments
del provisional, entre sis i vuit establiments més, de
noves especialitats, així com també un autoservei de
1.300 metres quadrats.

Acord per remodelar el Mercat del
Guinardó

L’



Projecció local
Assessoraments sobre mercats
Mercats de Barcelona continua assessorant amb
èxit municipis d’arreu del territori català i de més
enllà.

Mercat de Molins de Rei
Conveni signat l’1 d’abril de 2004 per continuar
l’assessorament comercial a l’Ajuntament de Molins
de Rei.

Mercat de Sant Joan (Vilassar de Mar)
Renovació del contracte per executar les línies bàsiques
establertes a l’estudi realitzat per l’IMMB el 2005, i
realitzar la remodelació del Mercat de Sant Joan, signat
amb data 15 de desembre de 2006 i que implica una
relació de 30 mesos fins al lliurament previst del procés
de remodelació.

Mercat Municipal de Plaça Gran (Mataró)
Elaboració d’un conjunt de propostes per reordenar i
remodelar aquest mercat que pel seu caràcter mínim i
alhora monumental són descrites en un dossier
d’assessorament a l’Ajuntament i l’arquitecte dissenyador
del projecte.

Mercats Municipals d’Esplugues
Renovació del contracte per executar les línies bàsiques
establertes a l’estudi realitzat per l’IMMB al 2005, i
realitzar les remodelació dels mercats de La Plana i Can
Vidalet,  que implica una relació de 30 mesos fins al
lliurament previst del procés de remodelació.

Mercat Municipal de Berga
Elaboració d’un estudi de caràcter comercial que hauria
d’inspirar la futura remodelació del mercat. Actualment
en fase d’elaboració.

Praza do Mercado d’Abastos
(Santiago de Compostela)
Conveni de col·laboració per l’assessorament durant un
any, signat el 24 de maig de 2005. La tasca es va
completar el 31 de desembre de 2006.

Mercats Municipals de Lleida
Acord de col·laboració entre l’IMMB i l’Institut Municipal
dels Mercats de Lleida per l’assessorament comercial
durant el període 2006.

Mercats Municipals de Gavà
Elaboració d’un estudi de caràcter comercial que hauria
d’inspirar la futura remodelació dels mercats d’aquesta
població. Actualment en fase d’elaboració. El lliurament
previst dels treballs és el segon trimestre de 2007.

Mercat Municipal de Pere San
(Sant Cugat del Vallès)
Elaboració de un conjunt de treballs encaminats a poder
aplicar les recomanacions establertes per l’estudi realitzat
per l’empresa Barcelona Economia.
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Jordi Portabella i
l’alcalde de Sant Cugat
Lluís Recoder, el dia de
la signatura del conveni
de col·laboració.
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Més de 100 actuacions
per millorar els mercats
Més de 30 mercats s’han beneficiat de més d’un
centenar d’actuacions incloses en el Pla de Millores
2006.

Actuació

Obra civil

Elevadors i muntacàrregues

Instal·lacions elèctriques

Cambres frigorífiques

Permisos d'obres

Intervencions

221

370

200

248

154

Les principals obres
de millora realitzades
durant el 2006 i part
de 2007 han estat les
següents:

Galvany: Canalització de les aigües
pluvials.

Horta: Adequació de finestrals,
remodelació de les cambres fri-
gorífiques (segona fase).

Hostafrancs: Construcció d’una
passarel·la i d’un quarto de brossa
Instal·lació d’una bateria conden-
sadora.

La Marina: Modificació del rètol
del mercat.

Ninot: Substitució de les plaques
de fibrociment de la coberta.

Núria: Adequació de la zona de
brossa.

Provençals: Reparació del formigó
i del forjat de l’aparcament.

Sants: Substitució de l’enllumenat
de les cambres frigorífiques.

Sant Gervasi: Nova escomesa
d’aigua.

Sant Martí: Substitució de la cabi-
na muntacàrregues.

La Trinitat: Adequació dels magat-
zems per arxiu.

Vall d’Hebron: Reparació de les
jàcenes.

L’Abaceria Central de Gràcia:
Obres de modificació de la vorera
i col·locació de fitons.

El Besòs: Canvi de la fusteria me-
tàl·lica de la direcció del mercat.

La Boqueria: Reparació del pavi-
ment de la zona de peix, substitu-
ció de la bateria condensadora.

El Carmel: Construcció del recinte
del muntacàrregues i instal·lació
d’aquest, canvi d’ubicació de la
condensadora. Nova cambra fri-
gorífica i reparació de les jàcenes
de la rampa d’accés.

Clot: Renovació de les dues portes
automàtiques de la Plaça del Mer-
cat, reparació de la tolva.

La Concepció: Instal·lació de 14
papereres. Polit i abrillantat del
paviment.

L’Estrella: Climatització (a la foto).

Fira de Bellcaire: Construcció d’un
gual al carrer Dos de maig.

Fort Pienc: Ampliació del sistema
de climatització, modificacions en
la xarxa de desguassos.
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Internacionalització
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Projecció internacional
intercanvi de coneixements
Mercats de Barcelona, amb la seva xarxa de 46
equipaments, s’ha convertit en el principal referent
del continent europeu en el seu àmbit.

Torí i Barcelona
promocionen els
mercats d'Europa
L’alcalde de Torí, Sergio
Chiamparino i el segon tinent
d’alcalde de Barcelona i
president de Mercats de
Barcelona, Jordi Portabella,
han signat una Declaració

Institucional per impulsar el conveni entre Barcelona,
Lió i Torí en matèria de promoció econòmica i mercats
municipals. L’acord permetrà multiplicar els contactes
i relacions entre els mercats de la capital del Piemont
i la de Catalunya, i singularment entre els mercats
de Porta Palazzo i de La Boqueria, que han acordat
també un agermanament mutu.

Palem s’interessa pel
“model Barcelona”
L'IMMB, encapçalat pel gerent,
Jordi Torrades, els ha organitzat
una visita detallada als mercats
de Santa Caterina i la Boqueria.
La delegació de Palerm ha
expressat el seu interès per
l'associació europea de mercats

EMPORION, amb seu a Barcelona, i ha mostrat la
seva ferma voluntat d'enfortir lligams amb els mercats
de la capital catalana.

Lisboa vol formar
part d’EMPORION
Luís Miguel Fontao de
Carvalho, primer tinent
d'alcalde i responsable de l'àrea
econòmica de la capital
portuguesa, va manifestar el
seu interès perquè els mercats
de Lisboa entrin a formar part
d'EMPORION, que aglutina els

millors mercats d'alimentació del continent.

Santa Caterina, al
MOMA de Nova York
El Mercat de Santa Caterina,
obra dels arquitectes Enric
Miralles i Benedetta Tagliabue,
s'ha inclòs en una exposició
sobre arquitectura actual de
l'Estat espanyol al Museu d'Art
Modern de Nova York. On site:

New Architecture in Spain és el títol de l'exposició i
entre els 53 projectes que s'hi mostren, una desena
són d'arquitectes catalans o obres fetes a Catalunya.

Barcelona
assessorarà els
mercats de Nova York
El President de Mercats de
Barcelona, Jordi Portabella ha
acordat amb representants de
la xarxa de mercats públics de
la ciutat de Nova York establir
un un marc de cooperació que

permetrà a la ciutat dels gratacels beneficiar-se
del coneixement adquirit per l’IMMB en el procés
de remodelació de mercats com a agents de

desenvolupament local i dinamitzadors de l'entorn socioeco-
nòmic. Arran de la visita realitzada per Jordi Portabella, el dia
7 de març coincidint amb la inauguració de l'exposició Barcelona
& Modernity: Gaudí to Dalí al Metropolitan Museum, Portabella
es va entrevistar amb diversos responsables de la gestió dels
mercats de Nova York.

L'experiència barcelonina pot ser útil en mercats de barris com
Queens, Brooklyn o el Bronx. Barcelona ha importat la idea
nordamericana del one stop shopping, és a dir, la instal·lació
d'altres operadors comercials als mercats, com els autoserveis,
per tal que els clients realitzin la compra en un sol viatge.
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l 19 de març de 2007 es va celebrar a
la Casa Convalescència-UAB el primer

Congrés Internacional de Mercats. Experts de
tots els àmbits van posar en comú els seus
coneixements en presència de desenes de
comerciants, operadors comercials, estudiants
universitaris i docents, entre d’altres.

El Congrés, organitzat per Mercats de
Barcelona, es va obrir amb la intervenció de
Jordi Portabella, que va ubicar Barcelona en
el context europeu, on forma part de
l’associació de mercats d’alimentació
EMPORION. Precisament, els membres més
destacats de l’entitat eren presents al Congrés:
Torí –amb Rinaldo Bontempi de la
Conservatoria del Piemonte-, Budapest,
Londres i Lió, a més del Manel Ripoll, president
del Mercat de la Boqueria.

Però l’accent internacional no solament el va
donar EMPORION: la professora de la Marshall
University dels Estats Units, Montserrat Miller,
va exposar la seva tesi doctoral sobre la història
dels mercats de Barcelona des de 1714.
Per la seva banda, Stephen Davies, del Project
for Public Spaces de Nova York, va posar de
relleu les diferències entre els mercats
europeus i els de la ciutat dels gratacels. Una
altra ponent de relleu va ser l’experta en
ciències de l’alimentació i la gastronomia
Suzanne Wetzel, que va fer un repàs dels
principals mercats dels Estats Units.

Finalment, el congrés es va tancar amb dues
taules rodones dedicades a la salut i a la
gastronomia, amb la participació de Jesús
Contreras, Albert Casasa, Isma Prados i el xef
Àngel Pasqual.

Pel Congrés van
passar cares
conegudes, com
l’arquitecta del
Mercat de Santa
Caterina,
Benedetta
Tagliabue, el de
la Barceloneta,
Josep Miàs, o el
de la Llibertat,
Josep Llobet,
que van
protagonitzar
una taula
rodona sobre els
mercats i
l’arquitectura.
També van
participar-hi els
professors de
Composició
Arquitectònica
de l’ETSAV,
Miguel
Usandizaga i
Manel Guàrdia.

E

1r Congrés internacional
de Mercats a Barcelona
El món dels mercats analitzat des de tots els
punts de vista: arquitectònic, urbanístic, social,
cultural, històric, sanitari i gastronòmic. I
l’experiència a nivell mundial en gestió de mercats.
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El buit que existeix entre la
pràctica de mercat, per sort
encara extesa per tota l'àrea
mediterrània, i la seva repre-
sentació institucional mas-
sa dèbil sempre m'ha fet pen-
sar molt. Tot i així, els mercats
són institucions universals,
regides  segons regulacions i
models molt similars en  totes
les cultures humanes.

La seva característica única
prové de la conjugació de di-
versos elements que creen el
sistema de mercat: la gent,
els productes, els emplaça-
ments i els territoris. A més,
representen un laboratori de
cohabitació i un meravllós es-
pai de relacions humanes en-
trellaçades amb l'intercanvi
de productes, que necessària-
ment creen un conglomerat
de sensacions (fet de colors i
olors) d'inspiració artística
i d'atracció turística. El naixe-
ment de l'associació europea
de mercats EMPORION, basat
en l'agermanament entre el

Xarxa per millorar els mercats

associació Europea de Mercats EMPORION,
formada pels millors mercats d'alimentació del

continent, va néixer el 23 de gener de 2006 a Barcelona.
El nucli dur de l'associació compta amb el Központi
Vásárcsarnok de Budapest, el Borough Market de
Londres, el mercat de Porta Palazzo de Torí, els mercats
municipals de Lió i el Mercat de la Boqueria.

El president de Mercats de Barcelona i segon tinent
d’alcalde, Jordi Portabella, n'és el primer president,
mentre que Rinaldo Bontempi, de la Conservatoria del
Piemonte, ostenta el càrrec de president del Consell
Assessor.

L’associació té com a principal objectiu representar els
mercats tradicionals i d’alimentació d’arreu del continent
europeu davant dels poders i instàncies comunitàries,
especialment respecte de la Comissió i el Parlament
europeus.

“Volem una Europa que defensi i promogui els mercats
municipals com a part fonamental d’un model de societat
preocupat per la salut dels ciutadans i el diàleg i la
participació social. EMPORION i els mercats d’alimentació
volem fer la nostra aportació a la construcció d’una
Europa propera al ciutadà, on els mercats continuïn
jugant un paper de lideratge en l’alimentació de les
persones”, assegura Portabella.

L’entitat té la seu a la ciutat de Barcelona i és promoguda
per l’Ajuntament a través de l’Institut Municipal de
Mercats (IMMB).

L’
Mercat de la Boqueria de Bar-
celona i el mercat de Porta
Palazzo de Torí (l'octubre de
2005), representa una possi-
bilitat única per als europeus
de rellançar la cultura de mer-
cat i la seva promoció, ja que
es tracta d'una institució con-
creta dedicada a la defen-
sa i el reforçament de contin-
us intercanvis i processos
d'innovació.

Òbviament, sota el meu punt
de vista, aquesta xarxa euro-
pea ha de ser també una oca-
sió per dotar de poder,  llicèn-
cia, valor i ajuda tots els
mercats d'alimentació de les
grans ciutats (Torí en té 42,
un rècord europeu amb  la
ciutat de Barcelona, i és una
de les ciutats on l'Ajuntament
ha invertit amb més  previsió
sobre el sector), però també
en els de les ciutats més pe-
tites, alguns dels quals són
realment importants per l'eco-
nomia diària dels seus habi-
tants.

Rinaldo Bontempi
President del Consell Assessor d’EMPORION

EMPORION,
l’associació europea de mercats avança
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EMPORION està impulsada pels mercats de la
Boqueria de Barcelona, Porta Palazzo de Torí,
Borough Market de Londres, el Mercat Central
de Budapest i els mercats municipals de Lió.

n dels projectes que ja està en marxa és el web d’EMPORION,
presentat i aprovat a Budapest el passat mes de setembre.

El web recull totes les notícies, les activitats i la informació relacionada
amb l’associació. El proper pas en el desenvolupament de l’associació
és l’establiment de programes de treball conjunts entre els mercats
que l’integren per estudiar les millors respostes que s’han donat als
diferents punts del continent a reptes com la transmissió del negoci
de pares a fills o la promoció comercial dels mercats. També es
posaran en marxa programes per promoure la salut a través dels
productes dels mercats.

www.emporiononline.com

U

Budapest
a junta directiva de l'associació europea de
mercats d'alimentació EMPORION, reunida a

Budapest del 22 al 24 de setembre de 2006, va acordar
constituir-se com a Agrupació Europea d'Interès Econòmic
(AEIE) per tal de poder-se relacionar amb eficàcia amb
les institucions comunitàries. També es va presentar i
aprovar el web d'EMPORION.

El president del Consell Assessor d'EMPORION, Rinaldo
Bontempi, de la Conservatoria del Piemonte (Itàlia), va
ser l'encarregat de presentar les línies estratègiques de
l'associació. D'altra banda, en ocasió d'unes jornades
que es van fer al desembre a Torí, es van aprovar les
bases estratègiques i de treball de l'associació.

L

Londres
MPORION va reunir la seva junta a Londres per
estudiar el pla de treball de la nova entitat el cap

de setmana del primer de maig de 2006, coincidint amb
els 250 anys del Borough Market. El llançament de la
plana web és un dels projectes de què es va parlar.
D’altra banda, es va acordar la presentació posterior de
l’entitat a les institucions comunitàries, el Parlament
Europeu i la Comissió. Paral·lelament, el Mercat de la
Boqueria i el Borough Market de Londres van signar un
protocol d’agermanament destinat a afavorir la relació
i els intercanvis entre els dos mercats més importants
de Catalunya i Anglaterra.

Diversos establiments de la Boqueria i proveïdors dels
mercats municipals de Barcelona van instal·lar-se durant
tot el cap de setmana exponent els seus productes a
l’històric mercat londinenc.

E
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Cooperació acadèmica,
universitat i mercats més a prop
Cada vegada més, els mercats de Barcelona són
objecte d'estudis acadèmics que els analitzen des
de tots els punts de vista: arquitectònic, comercial,
social, urbanístic...

Els estudiants d'arquitectura de
l’ETSAV s'interessen pels mercats

interès dels estudiants d'arquitectura pels mercats
de Barcelona va en augment. En el curs 2006-

07 s'han presentat una cinquantena projectes de final
de carrera, segons el professor titular del departament
de Composició Arquitectònica de l'escola, Miquel
Usandizaga. Més dades que confirmen l’interès dels
futurs arquitectes pel mercats són la trentena d'estu-
diants -dels últims dos cursos- que treballen en propostes
de remodelació del Mercat de la Guineueta. L'estreta
col·laboració entre Mercats de Barcelona i l'ETSAV,
ubicada a Sant Cugat, és palesa en el projecte Sòcrates
de la Unió Europea, en què participen estudiants de
Lisboa, Tessalònica, Estambul i Barcelona. Aquesta
iniciativa de l'ETSAV està centrada en l’estudi dels
mercats de la Mediterrània com a agents de
desenvolupament urbà.

La primera quinzena de juny es va realitzar un projecte
d'intervenció al gran basar d'Istanbul i es va oferir una
conferència sobre el “'model Barcelona” de transformació
de la ciutat a través dels mercats. D'altra banda, segons
el professor Manel Guàrdia, "s'han posat les bases per
la posada en marxa d'un projecte de recerca centrat en
l'estudi dels mercats de Barcelona els segles XIX i XX en
l'àmbit urbà".

Nova trobada del projecte EWSEMS
de mercats i arquitectura

ercats de Barcelona ha participat el febrer de
2007 en una nova trobada del projecte EWSEMS

(Eastern and Western Southern European Market
Squares), realitzada a Lisboa. Es tracta d'una iniciativa
que s'emmarca dins el programa Sòcrates de la Unió
Europea, coordinada pel professor Miguel Usandizaga
de l'Escola d'Arquitectura del Vallès i que compta amb
la participació d'estudiants d'arreu d'Europa. Els alumnes,
provinents de punts com Tessalònica, Istanbul, Sant
Cugat i Lisboa, treballen al voltant de la conceptualització
i les característiques comunes dels mercats de la
Mediterrània com a agents del desenvolupament urbà.
El cap del departament de Comunicació de Mercats de
Barcelona, Jordi Tolrà, va realitzar una conferència sobre
la remodelació dels mercats de la capital catalana i la
consegüent transformació social i comercial que va
despertar un gran interès entre els alumnes i professors
d'arquitectura assistents.

D'altra banda, l'ETSAV va acollir una jornada sobre els
mercats i la trama urbana en què hi va participar el
president de Mercats de Barcelona, Jordi Portabella.
L'acte aprofundia en l'espai de recerca sobre els mercats
creat a partir d'un conveni entre Mercats de Barcelona
i la Universitat Politècnica de Barcelona.

L’ M
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IMMB i UPC creen un espai
de recerca sobre mercats

Mercats de
Barcelona i la
UPC inicien
així un espai
de recerca
sobre la
història i la
funció social
dels mercats
i es formalitza
una
col·laboració
que ha
complert ja
dos anys
entre les dues
institucions.

l 18 de juliol de 2006
es va tornar a eviden-

ciar l'estreta col·laboració que
existeix entre Mercats de
Barcelona i el món universitari.

El president de l'IMMB i segon
tinent d'alcalde, Jordi
Portabella, i el rector de la
Universitat Politècnica de
Catalunya, Antoni Giró, van
signar un conveni de
col·laboració que té com a
objectiu crear un espai de
treball entre les dues
institucions per promoure la
recerca al voltant de la funció
que els mercats han ocupat i
ocupen en la configuració de
les trames urbanes.

El conveni també dota els
mercats de Barcelona d'un
referent en l'àmbit acadèmic
i propicia l'establiment de
projectes de col·laboració en
l'àmbit europeu per nodrir-se
de bones pràctiques i
traslladar-les posteriorment
en l'activitat quotidiana dels
mercats.

L'acte de signatura del
conveni, que va tenir lloc a la
Sala Talaïa del rectorat de la
UPC, va comptar també amb
la presència del gerent de
l'IMMB, Jordi Torrades, de la
vicerectora de Relacions
institucionals, Marisol
Marquès, i de Miguel
Usandizaga, professor del
Departament de Composició
Arquitectònica de l'Escola
Tècnica Superior
d'Arquitectura del Vallès
(ETSAV), vinculada a la UPC.

E
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1. Jordi Portabella i
Antoni Giró, en la sig-
natura del conveni de
col·laboració amb
Mercats de Barcelona.

2. Una estudiant ob-
servant l’exposició de
treballs d’arquitectura

3. Jordi Tolrà a Istan-
bul en la presentació
que Mercats de Barce-
lona va fer a la ciutat
turca.

4. El professor Miguel
Usandizaga de
l’ETSAV, a la dreta,
coordina el programa
EWSEMS.



Turistes i estudiants d'arreu del
món, a la Boqueria.

La xarxa de
Mercats de
Barcelona
impressionen
i sorprenen
els estudiants
per la seva
història, mida,
posició de
lideratge i
funció social.
Com a
resultat,
alguns d’ells
s’interessen
per realitzar
les seves
pràctiques
acadèmiques
a l’IMMB.

studiants de tot el
món del postgrau de

Ciències de l’Alimentació i la
Gastronomia de la Universitat
de Ciències Gastronòmiques
de Parma, a Itàlia, van
participar divendres 23 de
juny en una sessió formativa
al Mercat de la Boqueria. La
sessió formava part del
programa acadèmic d’aquest
innovador màster europeu.

Alumnes procedents de
països com els Estats Units,
Corea, el Japó, la Xina, Suècia
o Alemanya van participar en
la sessió formativa sobre les
característiques de la xarxa
de Mercats de Barcelona. Els
participants van rebre una lliçó
sobre la història i el desenvolu-
pament del sistema de
Mercats de Barcelona, el
model de mercat remodelat
que ha establert l’IMMB i el
projecte EMPORION de
transferència de bones
pràctiques entre els millors
mercats europeus, que va
impartir el Cap de Comunica-
ció de l’IMMB, Jordi Tolrà. El
president de la Junta de
Comerciants del Mercat,
Manel Ripoll va adreçar unes
paraules de benvinguda als
participants i va participar en
la sessió de preguntes i debat
posterior.

Els estudis sobre alimentació,
cuina i gastronomia han anat
configurant una nova oferta
en l’àmbit de l’ensenyament
superior que atrau persones
de totes les edats. El comú
denominador és l’interès per
formar-se i treballar en
activitats relacionades amb la
millora de la producció, la
qualitat i la distribució dels
productes alimentaris.

E
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Promoció
comercial
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Els mercats es mouen,
més que mai
La campanya vol atraure nous clients als mercats,
fidelitzar els actuals i incrementar la compra de
productes als mercats municipals.

A ningú no se li escapa que
els mercats s'estan movent:
l'Institut Municipal de Mercats
vetlla per renovar comercial-
ment els mercats així com tam-
bé els edificis que els acullen.
Si agafes un autobús, si viatges
amb metro, si escoltes la ràdio,
si passeges pel carrer... fàcil-
ment podràs veure la imatge
de la campanya Els mercats
es mouen. Véns? de Mercats
de Barcelona.

La campanya va
arrencar el mes de
maig de 2006 amb un
anunci de televisió que
es va emetre a les
principals cadenes en
horari de màxima
audiència. També es va
fer el mateix als
programes de ràdio
més escoltats.

Televisió i ràdio
L’espot televisiu es va veure en horari de màxima
audiència a Televisió de Catalunya, al K3, al Circuit
Català de Televisió Espanyola, a TD8 i a Barcelona
Televisió. La idea de campanya es sintetitza amb
l’eslogan Els mercats es mouen. Véns? i les
imatges de productes frescos dels mercats en
moviment: diverses persones traslladen les
imatges per la ciutat davant la sorpresa dels veïns.
Tot plegat es completa amb detalls d'interiors i
exteriors dels mercats de Barcelona, on s'observa
el tracte personalitzat i la modernització de les
instal·lacions que duu a terme l'IMMB.

Igualment, la falca radiofònica es va escoltar
durant tot el mes de novembre de 2006 als
programes amb més audiència.
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Els mercats onegen als carrers
Passejant pels carrers de Barcelona, alçant una mica la
vista, hem pogut veure les llampants banderoles de la
campanya. Els fanals dels carrers i les places han lluit prop
de 800 banderoles de tres colors diferents amb les imatges
de la campanya. Es tracta d'un pas més en el desenvolu-
pament de la campanya de promoció, que ha comptat
també amb els autobusos com a suport publicitari, els qual
han passejat la imatge per tot Barcelona.

Paral·lelament, la campanya també s'ha instal·lat a un total
de 75 opis dels carrers de Barcelona.

La campanya al metro
D'altra banda, a les estacions del metro es van poder veure
cartells de grans dimensions (8x3 metres) amb el conegut
peix sortint de la platja i les altres imatges de la campanya.
Igualment, a les escales mecàniques també s'hi van penjar
mopis.

Quan s'obren les portes del metro,
els passatgers entren als mercats
municipals. Sovint s'hi veuen carretons
d'anar a comprar: el metro t'acosta cada
cop més el mercat.

Els mercats,
ensucrats
Però no s'acaba aquí.
Tot fent un cafè, els
mercats també
arribaren ensucrats: els
sobres de sucre han
incorporat la imatge
d'Els mercats es
mouen.
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ercats de Barcelona ha llançat la nova
campanya Apropa't al teu mercat per

tal que els ciutadans que no usen els mercats
municipals habitualment descobreixin la nova
realitat que ofereixen amb les remodelacions
i els nous serveis. Segons el darrer estudi
Òmnibus Municipal, una de les raons principals
que addueixen els ciutadans que no van a
comprar al mercat és la proximitat, asseguren
que tenen el mercat lluny de casa. Per invertir
aquesta tendència, Apropa't al teu mercat
promou comercialment els mercats amb
descomptes directes sobre el preu, ofertes i
regals, amb l'objectiu d'incrementar la
freqüència, l'import i el volum de les compres
habituals entre els clients i atraure nous
compradors per la política de preus.

L'IMMB ha editat un fulletó de gran format,
similar al que editen habitualment les cadenes
d'autoservei, que s'ha repartit als domicilis i
es dóna en mà en punts de gran concentració
de ciutadans, com ara parades de metro. La
campanya, que es durà a terme al llarg del
2007, s'adaptarà a la realitat de cada mercat.

La iniciativa, que ha començat al Mercat de
la Vall d'Hebron però que s'estendrà per la
xarxa de mercats de la ciutat, vol mostrar, per
mitjà d'un conjunt d'ofertes, que els mercats
s'estan renovant, amb nous serveis actualitzats
com el repartiment a domicili, l'aparcament
gratuït, connexió a internet, nous operadors
i horaris més flexibles. L'IMMB remodela i
rehabilita diversos mercats, com el de la
Barceloneta, fet que comporta la revitalització
comercial del seus entorns.

M La campanya,
que es
desenvoluparà
als 40 mercats
de la xarxa
municipal, s'ha
estrenat
al Mercat de la
Vall d'Hebron,
però molt
properament
s'estendrà, en
una primera
fase, al de
Sarrià, la
Barceloneta, la
Llibertat, la
Mercè i
Hostafrancs.

Apropa't al teu mercat! és el lema de la campanya
de l'IMMB per acostar els mercats a les persones
que no hi van habitualment.

Apropa’t al teu mercat!
campanya pionera d’ofertes
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Dies grocs,
compra molt i paga poc!
Els Dies Grocs és una de les campanyes de
promoció comercial que Mercats de Barcelona
ha endegat per incrementar el nombre de clients
i el volum de compra als mercats.

ls Dies Grocs promocionaven
diversos productes rebaixant-ne

especialment el preu i oferint-ne de
temporada. Així, s’ha aconseguit reforçar
la compra en dies més fluixos. La
campanya recuperava els descomptes
d'un dia determinat de la setmana amb
l’objectiu d’incrementar les vendes,
arribar a nous clients potencials,
fidelitzar els habituals i oferir nous
serveis als consumidors, entre d’altres.

El Mercat de la Mercè va ser el primer
en recuperar aquests descomptes
tradicionals dels mercats municipals.
Des d’aquella arrencada, es van
estendre per la xarxa de mercats
municipals de l’Abaceria Central de
Gràcia, el Carmel, la Sagrada Família,
la Barceloneta, la Llibertat, Sants i Horta.
Els mercats, a més, ofereixen promo-
cions addicionals, com un obsequi o un
sorteig. La campanyaté els següents
objectius:

•Incrementar les vendes.
•Arribar a nous clients potencials.
•Fidelitzar clients habituals.
•Oferir nous serveis als consumidors.
•Impulsar iniciatives de promoció entre
el col·lectiu de comerciants.
•Generar sinèrgies entre els mercats.

Els establiments comercials dels
mercats que formen part de la
campanya ofereixen ofertes i
descomptes a determinats productes.
El mercat, a més, ofereix una promoció
addicional: un obsequi, un sorteig...

E
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Restaurant de mercat,
un reconeixement de qualitat
Mercats de Barcelona ha creat la distinció
Restaurant de Mercat per als restaurants que
cuinen habitualment amb productes comprats a
la xarxa de 46 mercats municipals.

l  dilluns dia 5 de març de
2007 es van lliurar al saló

Barcelona Degusta els primers dis-
tintius d'aquesta marca de qualitat,
inclosa dins de les iniciatives de
l'IMMB en l'Any del Comerç.

Entre els primers guardonats hi ha
restaurants tant prestigiosos, com
Ca L’Isidre, Alkimia, Ot restaurant,
Can Gaig, Drolma, Jean Luc Figueres,
Caelis o Hoffman, entre d’altres. Una
quarantena de cuiners eren presents
a l'acte, entre els que hi havia repre-
sentants d'altres restaurants que
han proposat els mercats de la ciutat
i que són clients habituals d’aquests
establiments.

Els establiments de restauració de
l'interior dels mercats ja compten
amb aquest reconeixement de facto.
El gerent de Mercats de Barcelona,
Jordi Torrades, va recordar que els
2.500 operadors d'alimentació fres-
ca que conformen la xarxa de 46
mercats de Barcelona "són la primera

empresa de la ciutat en volum de
venda". "Quan parlem d'hosteleria
pensem en els grans hotels i
restaurants de renom, però existeix
tota una xarxa de pensions, fondes
i restaurants petits de molta qualitat",
va assegurar el president dels
comerciants de la Boqueria, Manel
Ripoll.

Als restaurants guardonats se'ls ha
lliurat un adhesiu que podran en-
ganxar a la porta per fer visible el
distintiu. Igualment, podran incloure
a les cartes una pàgina explicant la
certificació. La marca de qualitat
caduca cada any. S'ha de renovar
per continuar gaudint d'aquest reco-
neixement.

A l'acte hi va assistir el director de
Comerç i Consum de l'Ajuntament,
Albert Gonzalez, el president del
Gremi de Restauració de Barcelona,
Gaietà Farràs, i el coordinador de
l'Any del Comerç, Joan Mateu.

Es tracta d'una iniciativa
pensada especialment
per reconèixer els petits
establiments de barri,
coneguts al seu entorn
per la qualitat dels seus
plats, elaborats amb
productes frescos del
mercat.

E
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Ruta pels mercats
de Barcelona
Les Rutes pels Mercats de Barcelona són una
proposta per recórrer des de diversos punts de
vista la xarxa de mercats municipals de la ciutat.

El web Mercats de Barcelona,
www.bcn.cat/mercatsmunicipals,
ha incorporat una nova secció dins
l'apartat Descobreix els Mercats. Es
tracta de quatre Rutes pels Mercats
de Barcelona, elaborades i escrites
per Ferran Escofet, que proposen
recórrer, des de diversos punts de
vista, la xarxa de 46 mercats
municipals de la capital catalana.

D'una banda, es pot revisar la història
de la ciutat en paral·lel a la dels
mercats a La ruta a través dels
mercats històrics.

escobrir els mercats de Bar-
celona és un dels camins per

conèixer l’autèntica història de la
ciutat. L’Institut de Mercats, en co-
l·laboració amb l’Ajuntament de Bar-
celona i Turisme de Barcelona, ha
posat en marxa el projecte Rutes
pels Mercats de Barcelona, una ini-
ciativa que es presenta en el format
d’un fulletó desplegable, molt visual
i alhora pedagògic.

La peça gràfica conté una explicació
acurada sobre 13 dels 46 mercats
més significatius de Barcelona per
dimensions, situació, disseny o
història. També s’ha editat un fulletó
de mà que sintetitza el contingut del
desplegable.

Tots els mercats municipals
de Barcelona són impor-
tants. No obstant això, n’hi
ha uns quants que, a causa
de les seves dimensions,
disseny o situació, són
especialment significatius
per a la ciutat.

D'altra banda, hi descobrim quan,
on i per què es van construir els
mercats més recents, a Ruta pels
nous mercats municipals.

A més, es pot visitar els mercats des
d'un vessant arquitectònic i observar
amb tot detall els d'estil modernista
(Ruta dels mercats modernistes) així
com els mercats més emblemàtics
de la ciutat (Ruta dels mercats
emblemàtics), des de la Boqueria a
la Concepció, passant per Santa
Caterina o la multitudinària Fira de
Bellcaire

Novetats al web: Rutes on line pels mercats

Concretament els mercats seleccio-
nats per la ruta són: l’Abaceria Cen-
tral de Gràcia, la Boqueria, el Clot,
la Concepció, Galvany, la Llibertat,
el Ninot, el Poblenou, Santa Caterina,
Sant Andreu, Sant Antoni, Sants i
Sarrià.

Al desplegable es pot trobar informa-
ció sobre com arribar a cada un
d'aquests  mercats i una profunda
descripció de les característiques
dels edificis i de tot el seu entorn.

Passejar-se pels mercats és tota
una experiència visual, olfactiva, tàc-
til... que ara és més àgil gràcies a
l’edició gràfica de la Ruta pels Mer-
cats de Barcelona.

D
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Accions locals
els mercats encara més propers
Les tradicions troben als mercats un espai ideal per a la
perpetuació: el Carnaval, el Nadal, els Reis, Sant Joan, la
Castanyada, Sant Jordi... Implicats en la vida cultural dels
barris, en molts aspectes, els mercats són i fan cultura. 

a sisena edició de la Mostra de
Mercats de Nou Barris va reeditar

l'èxit d'anteriors edicions amb la
congregació de més de 5.000 persones
diumenge dia 21 de maig a la plaça de la
seu del districte.

La mostra, en què van participar els mercats
de la Guineueta, la Mercè, Montserrat i,
per primer cop, Núria i la Trinitat, s'ha
convertit en un dels actes més
multitudinaris de la Festa Major de Nou
Barris. Els assistents van poder fer
degustacions al llarg de tot el matí de
productes frescos dels mercats participants.
Musclos, llagostins cuits, xai, pinxos de
vedella de Girona, bunyols de bacallà,
sardines fresques, d'ales de pollastre,
croquetes de pernil... Els comerciants van
apotar grans quantitats de menjar per
celebrar la mostra, que va coincidir, com
és habitual, amb el pregó de la festa major,
oficiat pel cantant Víctor d'un conegut
programa de televisió.

avellana de Reus o el formatge
de l'Alt Urgell i la Cerdanya són

dos dels productes que a partir d'ara
seran més fàcils de trobar als mercats
municipals de Barcelona. Això és possible
gràcies a la campanya que la Direcció
General de Comerç, amb la col·laboració
del Departament d'Agricultura de la
Generalitat i Mercats de Barcelona, van
presentar dia 8 de novembre al Mercat
de l'Abaceria Central de Gràcia, amb
l'objectiu de promocionar i aconseguir
una major presència als mercats
municipals de productes de qualitat
autòctons de Catalunya. Actualment, un
16,7% d'aquests productes es poden
adquirir al mercat.

Durant l’acte de presentació, el cuiner
Isma Prados va elaborar en directe un
civet de cua de bou amb trumfos guisats,
tot utilitzant l’Aula de Cuina que habilitada
al bell mig del mercat, en un acte obert
als clients.

"Aquest és
l'any de la
consoli-
dació
definitiva
d'aquesta
iniciativa",
ha explicat
el coordi-
nador de la
mostra,
Joan Rosa.
Mai fins ara
hi havia
hagut una
participació
de mercats
tant alta.

A
Catalunya,
el 50% dels
consumi-
dors té en
compte
l'origen
dels
productes
que
compra.

L

5.000 persones, a la 6a Mostra de Mercats
de Nou Barris

Els mercats acullen degustacions
de productes autòctons

L’
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El Mercat Medieval de Santa
Caterina es consolida

l Mercat de Santa Caterina va acollir els dies
6 i 7 d'octubre la segona edició del Mercat

Medieval amb un èxit comparable al de la primera
edició. Els voltants del mercat es van transformar
per retornar a l'Edat Mitjana amb un centenar de
parades de menjars elaborats tradicionalment i
d'artesans, a més d'ambientació de l'època. Un any
més, hi havia animació musical i teatral, barrejada
amb l'ambientació dels propis comerciants,
disfressats d'època, que venien productes artesanals,
com objectes de plata, de coure, de vidre o de ferro.
Les olors del menjar també eren engrescadores.
Aquest any també hi havia embotits artesans, herbes
de tota mena i una 'pulpería' gallega. I per als més
menuts, gresca i diversió al “racó infantil”.

Cinc anys del nou Mercat de la
Ciutat Meridiana

ls veïns del Mercat de la Ciutat Meridiana es
van abocar a la celebració dels cinc anys de

la remodelació del mercat. La festa va tenir lloc
diumenge dia 8 d'octubre amb una gran paellada
popular organitzada pels propis comerciants, que
van voler compartir la celebració amb tots els veïns
del barri i clients habituals. Ara fa cinc anys, l'Institut
Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) va dur a
terme la remodelació integral del mercat i hi va
incorporar un autoservei, de manera que els veïns
de la zona poden fer tota la compra en un sol viatge
al mercat.

Primera festa del Mercat Modernista
a la Concepció

olumnes amb empedrats de ressonàncies
gaudinianes, cartells anunciadors i parades

engalanades al més pur estil modernista és el que
va viure el Mercat de la Concepció entre els dies 4 i
6 de maig. L'associació de comerciants del mercat
va disfressar el mercat en motiu de la primera Festa
Modernista, que retornava el mercat al 1888, any en
què es va cobrir.

La Concepció es va construir en la dècada prodigiosa
dels mercats de Barcelona, als anys 1880, anterior-
ment, abans de la cobertura del mercat, els pagesos
ja venien els seus productes en el mateix emplaça-
ment, però a l'aire lliure. Cent anys més tard, el mercat
es va remodelar per convertir-se en un dels mercats
puntals i d'avantguarda de Barcelona.

La del Mercat
de la Ciutat
Meridiana és
només una
de les remodela-
cions de l'IMMB.

El Mercat
Medieval, el
primer d'aquest
gènere que
s'instal·la a Ciutat
Vella, és un vehicle
per dinamitzar el
comerç tant del
Mercat de Santa
Caterina com del
conjunt del barri.

El Mercat
Modernista, que
s'emmarcava dins
dels actes de la
Festa Major de la
Dreta de
l'Eixample i de
l'Any del Comerç,
commemorava la
cobertura del
mercat.

E

E

C
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Mercats i gastronomia,
una unió de qualitat

Mercats participa
a Alimentaria 2006

Les activitats que Mercats de
Barcelona va organitzar al seu

estand del saló Alimentaria 2006
van congregar centenars de
persones entre els dies 6 i 10 de
març a la Fira de Barcelona.

L’espai de mercats va acollir la
presentació de l’exposició Fem
mercats, fem Barcelona, que
mostrava la transformació de
Barcelona a través de la seva xarxa
de mercats municipals.

L’espai de l’IMMB a Alimentaria
2006 va estar un punt de trobada
que va despertar l’interès
d’expositors del país i d’arreu del
món.

Al llarg dels cinc dies van anar
passant per l’estand de Mercats
diversos professionals tant dels
mercats barcelonins com del sector
de l’alimentació de Catalunya i
internacional.

Mercats, present al Saló
de la Xocolata

ercats de Barcelona va ser
present en la segona edició del

Saló de la Xocolata de Barcelona, que
va tenir lloc el cap de setmana del 21
i 22 d'octubre al Centre de Congressos
Internacional de Barcelona, al recinte
del Fòrum.

La presentació dels mercats a càrrec
del gerent de l'IMMB, Jordi Torrades, va
incloure el passi d'una pel·lícula sobre
els mercats de la ciutat. A continuació
va intervenir Francesc Morilla, nou
concessionari de la botiga de xocolates
de la Boqueria, que va explicar la seva
experiència durant aquest temps al
mercat i va parlar de les tendències de
compra de la clientela.

Finalment, el cap de cuina del
Restaurant Cuines de Santa Caterina,
José Santiago, va mostrar l'aplicació
gastronòmica de la xocolata en plats
salats. Santiago va cuinar en directe un
ravioli cruixent de cua de bou estofat a
la xocolata.

Barcelona Degusta
els mercats

ercats de Barcelona va
participar a la segona edició

del saló Barcelona Degusta per mitjà
de dues Aules del Gust, unes xerrades
especialitzades obertes a tothom on
s'imparteixen coneixements sobre
diversos productes gastronòmics.

El bacallaner Rafel Vilarroig,
responsable d'un establiment al
Mercat de la Llibertat, va impartir una
classe magistral sobre el bacallà. Les
aplicacions pràctiques anaven a
càrrec del cuiner de l'Aula
Gastronòmica de la Boqueria, Joan
Àngel Arenas.

Eduard Soley, amb parada al Mercat
de la Boqueria, que va parlar sobre
les fruites i verdures i va reivindicar
l'ús d'espècies més enllà de l'orenga
i el pebre. La Boqueria tenia un estand
on es desenvolupen presentacions
de productes, degustacions
d'embotits o classes de cuina per a
infants, a càrrec d'Eulàlia Fargas.

M M L



Any de la Gastronomia,
balanç i cloenda
Al llarg de 2006 es va concloure amb èxit l'Any
de la Gastronomia. Mercats va participar-hi
activament amb actes i jornades ben diverses i
dirigides a tota mena de públic.

Gran calçotada al Mercat d'Hostafrancs
Els Calçots de Valls van arribar el febrer de 2006 fins al Mercat
d'Hostafrancs, on centenars de persones van poder gaudir d’una autèntica
calçotada. La festa s’emmarcava dins de la celebració de l’Any de la
Gastronomia, que ja havia portat als mercats de Barcelona la cuina i la
cultura popular de diverses regions de Catalunya.

A primera hora del matí diverses parades venien productes artesans de
Valls, com calçots, vi, ametlles i avellanes, oli, mel i, fins i tot, un particular
licor de calçots. Al mateix temps, en un racó ja es començava a encendre
el foc per fer una bona brasa per cuinar la botifarra. Els assistents van
degustar els calçots que s’havien anat cuinant al foc a terra, acompanyats
de la típica salsa artesana i de botifarra a la brasa, tot regat amb un bon
vi de Valls i amb cervesa Moritz.

Gran participació en la festa de la Cuina del Bages
La Cuina del Bages, que es va celebrar el dia 25 de març de 2006, va
acostar la tradició gastronòmica de la comarca a la plaça de Sant Galdric,
a tocar del Mercat de la Boqueria. Mig miler de persones van participar
en la darrera activitat del programa Cuines de Catalunya, durant la qual
la música, la dansa i la gastronomia de la regió van ser les protagonistes.
L'acte va tenir lloc al llarg de tot el matí i es va convertir en una jornada
festiva. La cultura popular de la comarca es va mostrar amb la cercavila
i el ball dels Geganters de Manresa, i les danses de l'Esbart Manresà i
dels Cavallets de Sant Jordi de l'Agrupació Cultural del Bages.

Carles Gaig clou a Galvany la “Cuina al Mercat”
Uns pèsols estofats amb foie i unes vieires amb puré de tupinambour i
brou de ceba escalivada van servir per tancar, el 17 de febrer de 2006,
el programa Cuina al Mercat, de la mà del prestigiós xef Carles Gaig,
distingit amb una estrella Michelin per la seva feina al restaurant Gaig.

El cuiner, que anava acompanyat pel seu homòleg del restaurant Cinc
Sentits Jordi Anglí, es va passejar pel Mercat de Galvany per remenar
i triar els productes de primera qualitat que més tard cuinaria al mateix
mercat davant de desenes de curiosos.
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El Llibre de l'Any de la Gastronomia
L'Any de la Gastronomia es recordarà durant molts anys gràcies, en part,
a la publicació d'un llibre, de prop de 200 pàgines, que fa un repàs sobre
la importància que va adquirir i el conjunt d'activitats que es van dur a
terme. Mercats de Barcelona hi va prendre partit activament amb la
celebració de multitud d'activitats relacionades amb la cuina, la
gastronomia, la cultura i els mercats: Cuines de Catalunya, Cuina al
Mercat, Tolkien a la Boqueria...

El president de Mercats de Bareclona i segon tinent d'alcalde, Jordi
Portabella, va presentar el dia 23 d'octubre a la Sala de les Sirenes de
l'Hotel Espanya. No es tracta només d'una memòria: "Ho hem aprofitat
per tenir una eina de treball, amb un contingut que ens sigui útil per
donar rellevància a la gastronomia", va dir Portabella.

L'Any Ignasi Domènech, a la Boqueria
El Mercat de la Boqueria va acollir el dilluns dia 20 de març la presentació
de les activitats de l'Any Ignasi Domènech. El Gremi d’Hoteleria del
Bages, presidit per Diego Sánchez, va proposar aquesta celebració dins
el 2006, com a homenatge a l’insigne personatge, pioner de la
gastronomia catalana moderna. Domènech és l'autor de receptaris tan
destacats com La Teca o Àpats.

L’acte, que s’emmarcava en les celebracions de l’Any de la Gastronomia,
va comptar amb diverses intervencions de luxe. Després de la introducció
del gerent de Mercats de Barcelona, Jordi Torrades, el gastrònom Toni
Massanés, director del projecte Alícia, va glossar la figura del xef manresà.
Valentí Roqueta, president de la DO Pla de Bages, i Joan Soler, enòleg
del Consell Regulador Pla de Bages, van presentar les anyades d'aquest
remarcable vi. En acabar la presentació els assistents van poder
gaudir d'una degustació de Bacallà a la Manresana, la recepta més
important del gastrònom homenatjat, i d'una selecció de vins de la DO
Pla de Bages.

Emotiva festa de cloenda de l'Any de la Gastronomia
El cantant Gerard Quintana va ser l'encarregat de posar el punt i final
al programa d'activitats de l'Any de la Gastronomia en un gran fi de festa
que es va fer dissabte 8 d'abril de 2006 al Mercat de Santa Caterina.
El president de Mercats de Barcelona, Jordi Portabella, va afirmar que
l'Any de la Gastronomia "ha aconseguit posar en valor el nivell gastronòmic
dels nostres cuiners i ho ha transmès internacionalment". Igualment,
l'Any de la Gastronomia ha consolidat la presència de productes que
gaudeixen de Denominació d'Origen als mercats de la ciutat.

Al llarg del matí van anar passant per l'escenari els diversos protagonistes
de l'Any de la Gastronomia, on Mercats de Barcelona ha participat de
manera destacada. Tot plegat va concloure amb un tall de pastís per als
assistents, elaborat pel pastisser barceloní Xavier Bonastre. Centenars
de persones van poder degustar el pastís, amb què es va donar per
tancat tot un any de festes gastronòmiques a la capital catalana.
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Congressos i mercats,
trobades entre professionals
Més reunions entre tècnics i professionals del
sector de la gastronomia i la restauració amb el
suport de l’IMMB.

Mercats de Barcelona va participar
activament en la celebració del primer
Congrés de Mercats Municipals, organitzat
per la Diputació de Barcelona, amb el suport
de l'IMMB. La mostra estava ubicada a
FiraMercats, el primer centre de negoci
d'Europa dedicat exclusivament als mercats.

El president de Mercats i segon tinent
d'alcalde, Jordi Portabella, va intervenir-hi
amb una ponència titulada El mercat com
a element de cohesió i consolidació de la
trama urbana.

L'IMMB participa activament en el primer Congrés
de Mercats Municipals

L'IMMB disposava
d'un gran stand on
hi havia instal·lada
l'exposició Fem
mercats, fem
Barcelona, sobre
l'evolució dels
mercats i el seu
paper vertebrador
dels barris.

El Mercat de Santa Caterina va acollir el
passat 12 de juliol una jornada tècnica
titulada La restauració i els mercats,
organitzada per la Diputació de Barcelona
amb el suport de l’Institut Municipal de
Mercats (IMMB). Més d'un centenar de
regidors i tècnics municipals dels
ajuntaments de la demarcació de Barcelona
es van aplegar a la sala d'actes del mercat,
on van assistir a dues ponències sobre
restauració i mercats. La primera, a càrrec
del gerent de la xarxa de mercats de la
Diputació, Albert Forcades, i la segona, de
la mà del gerent de l'IMMB, Jordi Torrades.

Al llarg de tota la jornada es va destacar el
vincle entre qualitat, diversitat, cuina i
alimentació i els mercats municipals.

Jornada tècnica sobre restauració als mercats

Es tracta de la
primera vegada
que s'organitza
una jornada
d'aquestes
característiques a
un mercat de
Barcelona.
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Els mercats
fan festa



Carnaval als mercats,
la festa més esperada!
Tornen les disfresses; torna la xaranga; torna la
festa; tornen les parades engalanades. És el
Carnaval, que cada any omple els mercats de
gresca i regals durant tota una setmana.
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ntre el dia 15 i el 21 de febrer,
els mercats van preparar

desenes d'activitats. A la
Barceloneta, la sardina es va
enterrarar als estómacs dels
assistents. A la Boqueria es va fer
un concurs de disfresses amb el
cinema com a fil conductor i una
'batukada' amb un grup brasiler. Tot
el Mercat del Clot es va disfressar
de Far West. Els comerciants van
realitzat una gran botifarrada popular
a la plaça del mercat.

A Hostafrancs, el concurs de
disfresses es feia per passadissos,
en una mena de parc temàtic del
Carnaval. A Provençals i la Vall
d'Hebron es van fer fotografies
gratuïtes a les persones que hi
anaven disfressades. Els
comerciants de Sant Martí, i també
de Provençals, van col·laborar en
l'enterrament de la sardina organitzat
pel Centre Cívic del barri i els veïns
de la Verneda amb l'aportació de 40
kg de sardines cada un. Al Poblenou
es va fer un taller de maquillatge per
infants. El Mercat de Sants va
participar a la rua del barri i a la de
tota la ciutat amb una comparsa. El
de la Mercè va celebrar el Dijous
Gras i la tradicional sardinada. A
l'Abaceria Central de Gràcia, el rei
Carnestoltes va visitar el mercat,
amb xocolatada inclosa, concurs de
barrets, de truites i sardinada
popular.

E Fidels a la tradició,
els comerciants
dels mercats van
organitzar tota
mena d'activitats
per celebrar el
Carnaval i
l'enterrament de
la sardina.

El Mercat de la Concepció
i Fort Pienc van muntar un
concurs de disfresses.
A Lesseps i la Llibertat van
fer una xocolatada, a la
Sagrada Família,
animació, festa de
disfresses infantil i
sardinada; a Sant Antoni
es va premiar la millor
parada, la millor comparsa
i la millor disfressa.

A l'Estrella hi havia
xaranga. El Mercat de Felip
II es van disfressar tres
dies. Tothom qui ho va fer
a la Guineueta va tenir
ampolla de cava.
A Santa Caterina s'han
donat premis a les millors
disfresses. Finalment, la
Marina també es va sumar
a la festa engalanant el
mercat.
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Santa Caterina acull el
lliurament dels Pebrots d'Or
2007 i el premi Mary Santpere

El Mercat de Santa Caterina va acollir el
14 de març l'entrega dels premis Pebrot
d'Or, un guardó que lliura Mercats de
Barcelona a les parades de cada mercat
més ben engalanades per Carnaval. El
president de Mercats de Barcelona i segon
tinent d'alcalde, Jordi Portabella, va
entregar personalment els guardons a cada
un dels establiments guanyadors. La sala
d'actes de Santa Caterina era plena a
vessar. Portabella va destacar la
importància de celebracions com el
Carnaval als mercats perquè d'aquesta
manera es contribueix en la vertebració i
la cohesió social dels barris.

L'acte va servir també per entregar el premi
Mary Santpere, que Mercats de Barcelona
dóna des de fa més d'una dècada a la
persona o col·lectiu que ha destacat al llarg
de l'any en relació als mercats. Els guanya-
dors d'aquesta edició van ser Pilar Soler i
Alfons Soler, presidenta i dinamitzador del
Mercat de la Vall d'Hebron.

Mercats de Barce-
lona ha premiat la
tasca realitzada
per posar d'acord
tots els comer-
ciants per implan-
tar la campanya
d'ofertes comer-
cials Apropa't al
teu mercat, inicia-
da a la Vall
d'Hebron. Igual-
ment, s'ha tingut
en compte la
trajectòria de
l'associació de ve-
nedors del mercat.
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Els mercats celebren
la Castanyada
Els mercats de Barcelona van
celebrar un any més la festivitat
de la Castanyada. El Mercat de
la Concepció va organitzar un
taller de panellets per als més
menuts i a l'Abaceria Central de
Gràcia es van cuinar castanyes.

Sant Joan als
mercats amb coca,
cava i regals
Sortejos, regals, vals  de compra
i, sobretot, coca i cava... Així van
celebrar el Sant Joan els
mercats de Barcelona.

Tornen les havaneres
i el cremat al Mercat
del Ninot
L'Associació de Comerciants
del Ninot va celebrar el dia 29
de maig l'aniversari del mercat
amb la ja tradicional festa
d'havaneres. Un any més, el
grup que va posar la música a

l'acte va ser Les veus dels pescadors. La festa va anar
acompanyada de la també tradicional cremada de rom
per a tots els assistents.

Setmana
d'homenatge a les
dones als mercats
Els mercats de Barcelona van
organitzar diverses activitats
per commemorar el Dia
Internacional de la Dona. Es
van podrer visitar tres
exposicions sobre aquest tema,

als mercats d'Hostafrancs, Sant Antoni i l'Abaceria Central
de  Gràcia. Les dones han tingut i continuen tenint un
gran protagonisme en el treball que es realitza dia a dia
als mercats de la ciutat.

Èxit de participació al
Clot en la Festa dels
Tastets
Com cada any, els comerciants
van preparar diversos plats. A
més, Compra Servei, l’empresa
que gestiona el repartiment a
domicili al mercat, va instal·lar
una carpa per informar d’aquest

servei als usuaris, mentre diversos monitors coordinaven
activitats per als més menuts, com ara tallers de pintura
o plastilina.

Els mercats
s'omplen de roses
per celebrar el Sant
Jordi
12.000 roses i 6.000 punts de
llibre. Els mercats municipals
de Barcelona van repartir tots
aquests regals entre la clientela
al llarg del cap de setmana de

Sant Jordi 2006. Un any més, els mercats han participat
activament en la celebració de la diada amb roses de
tots colors, llibres, punts de llibre, descomptes i regals
de tota mena.

Les festes passen
als mercats

Mercats de
Barcelona, amb les
Colles de Sant Medir
Mercats de Barcelona va
participar, un any més, en la
rua de Sant Medir de Gràcia,
el dissabte dia 3 de març de
2007, amb un camió dels
comerciants del Mercat de

l'Abaceria Central, que forma part de la Colla El Cau.
El camió, des del qual es van llançar quilos i quilos de
caramels, estava engalanat per l'ocasió i va recórrer els
principals carrers de la Vila al so de la música de la
caravana festiva.
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Nadal i reis als mercats
descomptes, festa i regals
Grans i petits han gaudit del Nadal als mercats
de Barcelona.

Mentre els més
menuts
dipositaven la
carta als Reis a les
busties reials, els
adults guanyaven
qualsevol dels
premis que els
comerciants dels
mercats han
preparat. Sortejos,
obsequis, viatges i
fins i tot un cotxe
és el que van
regalar els
mercats per
Nadal, guarnits
per l'ocasió.

l nombre de visites a la xarxa de 40
mercats municipals va arribar a la

xifra de 2.196.000 entre el 18 i el 24 de
desembre de 2006. El flux de gent no es
va deturarr en tota la setmana prèvia a
Nadal. Els comerciants no recordaven una
setmana tan productiva en els darrers 30
anys. "No m'atreviria a dir que ha estat un
èxit històric si no m'ho diguessin els propis
comerciants", ha assegurat el president de
Mercats de Barcelona i segon tinent
d'alcalde, Jordi Portabella.

Només el dissabte van passar pels mercats
un total de 549.000 persones, en xifres
rodones. L'increment de visites en la
setmana de Nadal representa una mitjana
del 15% més que en una setmana normal.

L’afluència va ser tal que alguns dels
establiments del mercat de la Boqueria
que tenien previst obrir el diumenge 24
–vigília de Nadal-, tal com permetia la llei,
no ho van poder fer perquè havien exhaurit
les existències el dia anterior.

La carta als reis, amb el web
de Mercats de Barcelona
Per Nadal, el web de Mercats de Barcelona
va incorporar una novetat important: la
possibilitat d’enviar la carta als reis mags
de l’Orient a través d’Internet, de forma
virtual.

Només cal posar el nom , els cognoms i
l'adreça en una carta virtual -perquè els
reis us reconeguin-i escriure els vostres
desitjos més anhelats. Les primeres 50
persones que van enviar la carta pel web
van rebre un obsequi.

E
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Comunicació
Tota l’actualitat sobre els mercats

Els mercats a l’Avui
La secció de l'AVUI anomenada
La Plaça, dedicada a l'actualitat
dels mercats municipals i a
informar sobre els productes de
temporada, és una realitat
consolidada. La pàgina surt els
divendres, elaborada pel
Departament de Comunicació de
l’IMMB recull informació i
anècdotes relacionades amb
l’actualitat dels mercats.

La Plaça
La Plaça, la revista de reflexió i
anàlisi, adreçada als comerciants
de mercats i a un públic
especialitzat interessat en el
fenomen dels mercats, arriba a
la seva tercera edició.

L’Infomercats
L’IMMB continua publicant amb
èxit aquesta revista que es
reparteix pels mercats en format
paper i de la seva versió digital i
n’ha incrementat la tirada i la
distribució. Al llarg del 2006 i els
tres primers mesos de 2007
s’han publicat 10 Infomercats en
paper i 48 Infomercats Digital.
Les dues publicacions recullen
l’actualitat relacionada amb els
mercats.

www.bcn.cat/
mercats municipals
El Departament de
Comunicació de l’IMMB
actualitza diàriament el web
on es pot trobar tota mena
d’informació sobre els
mercats: actualitat, campanyes,
estudis, activitats, agenda,
tramitacions i les diverses
publicacions de l’IMMB. A més,
l’IMMB ofereix, a través de l’apartat
de notícies del web, galeries
fotogràfiques, vídeos dels actes i una
extensa hemeroteca de notícies
sobre els mercats. El 2006, el web
de Mercats de Barcelona ha adquirit
el domini .cat.

Mercat Central a
Catalunya Informació
Catalunya Informació i Mercats
de Barcelona han ofert per segon
any consecutiu un reportatge
radiofònic titulat Mercat Central
que s'emet cada dijous. Es tracta
d'un espai en què es fa un repàs
per sectors de l'estat dels mercats
i les tendències orientatives de
compres i vendes agafant com a
mostra un mercat de Barcelona.
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Exposicions,
un altre punt de vista
Aquestes mostres, algunes d’elles itinerants,
permeten aprofundir en l’essècia de la vida als
mercats des d’òptiques realment interessants.

El treball als mercats és el títol de
l’exposició que el fotògraf barceloní Albert
Armengol va presentar a la UAB - Casa
Convalescència el gener de 2006. La
mostra, produïda pel departament de
comunicació de IMMB, consta de 30
imatges en blanc i negre que repassen el
gran nombre d’activitats professionals que
es duen a terme diàriament als mercats
per tal que funcioninde manera òptima.
Durant sis mesos, el fotògraf va voltar pels
mercats de Barcelona per tal de captar
totes aquestes tasques, com poden ser la
del director del mercat, la de l’encarregat
d’obrir-lo i tancar-lo, el transportista o
l’escombriaire. L’exposició serà itinerant i
voltarà pels diversos mercats de la ciutat.

Exposició sobre el treball professional als mercats

“L’exposició
mostra les feines
que fa molta gent
que sovint queden
amagades i les
persones que van
a comprar no
coneixen”, explica
el fotògraf Albert
Armengol.

Desenes de persones es van aplegar a
l'estand de Mercats de Barcelona del saló
Alimentaria per assistir a la presentació de
l'exposició Fem mercats, fem Barcelona,
una mostra fotogràfica que repassa la
transformació de Barcelona a través dels
seus mercats i que té voluntat de ser
itinerant.

Els nous mercats -per dins i per fora-, els
serveis que s'hi incorporen adaptats a les
necessitats actuals dels barcelonins -com
la targeta client o el servei a domicili-, les
noves tecnologies, la internacionalització
dels mercats, les activitats socials, culturals,
solidàries i educatives que s'hi desenvolu-
pen o el tracte personalitzat que es
dispensa als mercats són alguns dels temes
que es recullen a l'exposició.

“Fem mercats, fem Barcelona” a l’Alimentaria 06

Produïda per
l'IMMB i
dissenyada per
Genèric Disseny, la
mostra consta de
nou plafons que
ocupen que
repassen
l’actualitat dels
mercats.
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Indicadors
les xifres parlen
Un any més, els mercats han continuat implicant-
se en el desenvolupament d’activitats de difusió
adreçades a diferents col·lectius socials. També
han estat protagonistes d’excepció en la filmació
d’anuncis, espots, pel·lícules...

l llarg del 2006 els mercats de Bar-
celona han tornat a ser protagonistes

d’activitats de difusió com les visites orga-
nitzades de diferents col·lectius als mercats
per conèixer de primera mà les qualitats
dels productes frescos i els beneficis de
l’atenció personalizada tan característica
dels mercats.

Entre les activitats de promoció que han
desenvolupat els mercats cal destacar les
visites de les escoles als mercats i el seu
vessant pedagògic, activitats gastronò-
miques i de promoció de producte, cam-
panyes de promoció comercial, accions de
promoció cultural i també un gran nombre
d’activitats de caràcter social i ambiental.

Els mercats de Barcelona també han estat
escollits com a localitzacions per a filma-
cions d’espots i documentals, sessions
fotogràfiques, emissions de programes de
ràdio i televisió, pràctiques teatrals, i un
llarg etcètera. Entre els agents interessats
en els mercats com a localització cal des-
tacar: mitjans audiovisuals com TV3, C33,
TVE, BTV, BBC, Antena 3, Localia TV, RNE,
Com Ràdio, Canal Català, Canal +, Cuatro;
productores nacionals com BCN Plató i
internacionals; escoles de cinema com
l’ESCAC; fotògrafs; estudis d’arquitectura;
estudiants de periodisme, arquitectura,
cinema...

TotalPublicació i edició informativa

Publicacions i revistes

Web i canals d’informació digitals

Programes de ràdio

Gestió de visites d’escoles als mercats

5

3

2

219

TotalActivitats de promoció

A

Permisos i localitzacions per rodatges

Campanyes de promoció comercial

Accions de promoció cultural

Activitats gastronòmiques i promoció
de producte

Accions de caràcter social i ambiental

452

75

25

40

15
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Responsabilitat
social
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Els mercats fan salut
Menjo sa perquè menjo de mercat
L’Institut de Mercats impulsa un nou programa
pedagògic per promoure la salut a través dels
mercats entre els estudiants de secundària.

enjo sa perquè menjo de mercat és el nou
programa pedagògic de Mercats de Barcelona

adreçat als estudiants de secundària per ensenyar-los
a distingir i valorar els productes del mercat, alhora que
es fomenta una dieta saludable per evitar els transtorns
alimentaris.

El programa s'estructura en tres parts: una primera
sessió a les aules en què el professor treballa amb els
alumnes una unitat didàctica elaborada per José Luís
Muñoz, professor de la facultat d'Educació de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La segona
fase inclou un taller al mercat més proper al centre
educatiu, on el cuiner i pedagog Bernat Martínez Olivart
ensenya als estudiants a diferenciar els productes de
cada especialitat juntament amb els propis comerciants.
En la  tercera part, de nou a les aules, es fixen els
continguts apresos durant el taller al mercat.

Taller de nutrició
El taller s'inicia amb una presentació del director del
mercat, que introdueix els estudiants a la seva història
i el procés que segueixen els productes fins que arriben
als establiments. A continuació, el cuiner condueix una
visita que s'atura en un establiment de cada especialitat
(fruita i verdura, carn, aviram, peix i marisc, llegums i
pesca salada). Els comerciants participen activament
en les explicacions mostrant els diversos productes i
comparant-los.

Vídeo
Posteriorment, els estudiants visionen un curtmetratge
on un actor jove presenta una jornada en un mercat
municipal.

Unitat didàctica
Ha estat elaborada pel professor de la UAB, José Luís
Muñoz, i ensenya, d'una manera amena i directa, quines
són les diferències entre els aliments i quines propietats
beneficioses tenen per a les persones.

M El programa,
que compta
amb la
col·laboració de
l'Institut
Municipal
d'Educació
(IMEB), vol
fomentar una
alimentació
basada en la
fruita i la
verdura i els
productes
frescos en
contraposició a
la cultura del
menjar ràpid i
els esmorzars
de brioixeria
industrial.
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Benvingut al teu mercat
integra els immigrants

l 14 de març de 2007 es va presentar la
iniciativa a diversos representants de

col·lectius d’immigrants al Mercat de Santa
Caterina. El programa, que vol apropar als mercats
la població immigrant resident a Barcelona, inclou
l'edició de cartells i fulletons informatius on es
reprodueixen productes autòctons i de mercat de
totes les especialitats acompanyats pel seu nom
en quatre idiomes: el català, el castellà, l'àrab
i l'urdu. "Volem que vinguin als mercats i participin
amb tots nosaltres d'aquesta àgora en un procés
d'integració", ha dit el president de Mercats de
Barcelona i segon tinent d'alcalde, Jordi Portabella.

A l'acte hi van assistir, entre d'altres, el diputat al
Parlament de Catalunya, Mohammed Chaib i
l'escriptora i periodista d'origen indi Asha Miró,
de la regidoria de Drets Civils, que va subratllar
la qualitat dels mercats de Barcelona en
comparació als de l'Índia, on, per exemple, no hi
ha peix fresc. Per la seva banda, el traductor
iraquià i reconegut gastrònom Pius Alibek va
apuntar que "comprar al mercat és un exercici de
convivència" i va fer un repàs a la història dels
mercats al món. Portabella i Alibek van coincidir
en què "un mercat dóna el pols de les ciutats".
"El primer que faig quan arribo a una ciutat és
anar al mercat -va explicar el lingüista-. Hi trobes
els gustos i les sensacions del teu país d'origen
barrejat amb els productes d'aquella ciutat".
Els 10.000 cartells s'han repartit tant pels mercats
de la ciutat com pels locutoris, les mesquites i
altres espais de culte i les empreses regentades
per persones nouvingudes. A més, es faran rutes
guiades pels mercats, que aniran a càrrec d'un
nutricionista, pensades perquè aquests col·lectius
es familiaritzin amb els productes propis del país
i aprenguin a distingir-los i anomenar-los.

Els fulletons
que s'han
editat recullen
més d'una
seixantena de
productes
traduïts a tres
llengües i la
ubicació dels
mercats de la
ciutat.
D'aquesta
manera, es
fomenta el
coneixement
de la llengua
pròpia del
país i dels
productes
autòctons que
es troben als
mercats.

E
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Els excedents dels mercats,
donats al banc d’aliments
Els mercats continuen implicant-se en el
desenvolupament de valors cívics i en la promoció
d’actituds solidàries entre els ciutadans.

ls excedents d'aliments que generen els
mercats de Barcelona es destinaran a

les persones que no poden accedir a una
alimentació digna i suficient de la capital
catalana. Segons dades del Banc d'Aliments,
prop de 100.000 persones pateixen pobresa
severa a Barcelona.

Mercats de Barcelona, el Banc d'Aliments i la
regidoria de la Dona i els Drets Civils s'han
unit per fer front a la pobresa extrema amb la
signatura d'un conveni de col·laboració que
permetrà la recollida i repartiment dels
excedents entre casals d’avis, menjadors
comunitaris, centres de dia i altres projectes
d’atenció a persones en situació de pobresa
o risc d’exclusió.

En el mateix sentit, el vicepresident del Banc
d'Aliments, Antoni Sansalvador, va destacar
el cost de transportar els excedents fins a
l'abocador, amb el consegüent perjudici per
al medi ambient. "L'acord amb Mercats de
Barcelona és un repte, perquè haurem de
fer arribar els productes frescos al consumidor
en poc temps", va dit Sansalvador.

Actualment, el Banc d'Aliments de Barcelona
distribueix 3 milions de kg de menjar a través
de 250 associacions, que arriben a 51.000
persones necessitades cada dia. Treballa amb
voluntaris i gràcies a la col·laboració
d'empreses alimentàries, Mercabarna i, ara
també, Mercats de Barcelona, que s'hi suma
per fer front a la "situació d'emergència" -en
paraules de la regidora de la Dona i Drets
Civils, Pilar Vallugera- que viuen 30.000
famílies a Barcelona.

E "Ajudarem a fer que hi hagi
coherència en el repartiment
dels aliments de manera que
no es pagui per llençar
aliments mentre hi ha gent
que no pot pagar per menjar".
Així ho va resumir el president
de Mercats i segon tinent
d'alcalde, Jordi Portabella,
durant la signatura de l'acord,
el dia 11 d'octubre de 2006 al
Mercat de la Boqueria.
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El servei a domicili
s'estén a més mercats
De la xarxa de 40 mercats municipals de Barcelona,
ja són 13 els que disposen de servei de repartiment
a domicili i n'hi ha tres més que estan a punt de
posar-lo en marxa durant l'any 2007.

ls darrers mercats
en incorporar el

servei de repartiment a
domicili han estat Sants i
el Clot, tots dos gestionats
per l'empresa d'economia
social Compra-servei,
vinculada a Tallers
Bellvitge.

Hi ha diverses fórmules
d'implantació del servei als
mercats de la ciutat:

• 4 mercats gestionen
el repartiment a través
d’empreses d'economia
social (Sants i el Clot amb
Compra-servei i la Vall
d'Hebron i Horta amb l
a Fundació Els Tres
Turons).

• 2 mercats gestionen el
servei a domicili a través
de l'autoservei de l'interior
del mercat (el Fort Pienc i
la Concepció).

• Als altres 7 mercats, són
les pròpies associacions
de comerciants les que
organitzen aquest servei.
És el cas de Santa
Caterina, l’Estrella, la
Sagrada Família, Sant
Gervasi, el Carmel, Felip II
i la Mercè.

Sants engega el
repartiment a
domicili
El Mercat de Sants va posar
en marxa el desembre el nou
servei de transport a domi-
cili, pensat per millorar la
qualitat de vida dels veïns.
Aquesta iniciativa facilitarà
el transport d'aliments a
persones amb problemes de
mobilitat o les que disposen de poc temps per anar a comprar.
L'empresa que gestiona el servei, Compra-servei, treballa amb
persones amb disminució psíquica lleu. El mercat també ofereix
la possibilitat de fer la compra per telèfon, trucant al 93 409
80 12.

Quan els tres
nous mercats se
sumin l'any
vinent a la llista
dels que
ofereixen el
repartiment a
domicili, un 40%
dels mercats
municipals
gaudiran
d'aquest servei,
que, en molts
casos, també es
pot realitzar a
través del
telèfon o en
algun cas per
Internet, via
e-mail.

El Clot també se
suma a la iniciativa
El Mercat del Clot també va
estrenar el nou servei de
repartiment a domicili i
compra per telèfon. Igual que
a Sants, Compra-Servei,
empresa participada per
Tallers Bellvitge, gestiona el
repartiment. Compra-Servei
realitza el repartiment per
mitjà d'una vistosa furgoneta que es desplaça per tot el barri.
El del Clot és el quart mercat que treballa amb persones amb
discapacitat. "No volem que el mercat sigui només el centre
del comerç del barri, sinó un punt de referència on s'incorporin
elements de caràcter social", ha dit el president de Mercats.
Mercats de Barcelona aprofundeix així en la relació entre els
mercats i l’àmbit social i manifesta un cop més la seva
responsabilitat social.

E
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a campanya de recollida de
menjar fresc i queviures Bossa

Solidària va tornar un any més als
mercats de Barcelona el dissabte 21
d'octubre, coincidint amb l'últim dia de
la setmana Aixeca't contra la pobresa.

Acció Escolta de Catalunya, amb la
col·laboració de l'Institut Municipal de
Mercats de Barcelona, va recollir el
menjar per desè any consecutiu a vuit

A les entrades dels
mercats, els voluntaris
d'Acció Escolta de
Catalunya van repartir
bosses solidàries,
tríptics informatius i
adhestius. A cada
mercat es va instal·lar
un punt de recollida.

L

l Mercat de Sant Antoni va acollir
l’1 d'octubre la segona edició del

Festival DJs Contra la Fam, organitzat
per l'Associació Sòcio-cultural DJs Contra
la Fam, amb el suport de l'Institut
Municipal de Mercats de Barcelona. El
festival, que es va desenvolupar en tres
dels patis interiors del mercat, va estar
tot un èxit de públic. Els assistents es
van abocar als concerts dels DJs i de
música electrònica en directe durant
tota la jornada. Els diners recollits es
van destinarar al projecte

Els assistents es van
abocar als concerts
dels DJs i de música
electrònica en directe
durant tota la jornada.

E La Terrasseta, una cafeteria-restaurant
del barri de Gràcia gestionada per la
Cooperativa Rauxa i creada com a
Centre Especial de Treball per a la
reinserció laboral de gent que prové de
la marginació per alcoholisme. La
Terrasseta disposa d'un menjador social
gratuït que cada nit atén 152 persones.

La codirectora del festival Lana Himnia
va remarcar, a més del vessant solidari
de la iniciativa, el suport que es dóna
als artistes de la ciutat de Barcelona.

La Bossa Solidària s'omple als mercats de Barcelona
mercats de la ciutat, alhora que va
difondre els Objectius de
Desenvolupament del Mil·leni,
consensuats per les Nacions Unides.
Concretament, la campanya es va
desnevolupar als mercats de l'Abaceria
Central de Gràcia, la Concepció, el
Carmel, Galvany, Horta, Hostafrancs,
el Ninot i Sants.

Els mercats, solidaris
Sant Antoni acull el festival DJs Contra la Fam
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El president de Mercats i segon
tinent d'alcalde, Jordi Portabella,
ha apuntat que a Catalunya, cada
any es diagnostiquen 150.000
casos de càncer, el 25% dels
quals es podria evitar amb una
dieta sana, que passa per ingerir
cinc racions de fruita o verdura
al llarg del dia. Ruscalleda, Freixa
i Gaig van fer una ronda per
l'Abaceria i van comprar els
ingredients frescos que després
han fet servir per  elaborar el
menú davant mateix dels ulls dels
veïns que s'han acostat al mercat.
Concretament, Ruscalleda va
preparar una coca de sardines
amb maduixots i cogombre,
Gaig va cuinar una ventresca

de tonyina amb ceba i albergínia,
mentre que Freixa va farcir un
caneló d’amanida amb brocoli,
fesolets de Santa Pau i cala-
marcets.

Ruscalleda va remarcar que "avui
en dia el que és modern és
menjar fruita i verdura". Abans,
la nutricionista Pilar Cervera va
explicar les qualitats de la fruita
i verdura que beneficien
l'organisme.

Els mercats, compromesos amb la prevenció del càncer

La tercera Setmana Europea
Contra el Càncer vol difondre,
a més de la dieta salduable,
l'anomenat Codi europeu
contra el càncer i, més
concretament, la importància
de la ingesta diària de fruites
i verdures en la prevenció
d'aquesta malaltia.

ercats de Barcelona es va
sumar el 17 d'octubre a la

celebració de la Setmana
Europea contra el Càncer,
organitzada per la Federació
Catalana d’'D5Entitats contra el
Càncer (FECEC). El president de
Mercats de Barcelona, Jordi
Portabella, va presentat els
prestigiosos xefs Carles Gaig,
Carme Ruscalleda i Ramon
Freixa, en una lliçó de cuina
saludable durant la qual van
cuinar un menú de fruita i verdura
al Mercat de l'Abaceria Central
de Gràcia.

Es tracta de la tercera edició de
la Setmana que se celebra als

mercats, que aprofundeix en la
relació entre l’'D5IMMB i la FECEC,
que l'octubre de 2004 van signar
un conveni de col·laboració a
partir del qual els mercats es
comprometen a potenciar una
dieta equilibrada basada en
productes naturals amb l'objectiu
de sensibilitzar, prevenir i reduir
la incidència del càncer a través
de l'alimentació.

M
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l Mercat de Santa Caterina va ser
l'escenari privilegiat on es va presentar

la sisena edició de La Setmana de TV3, dedi-
cada a l'alimentació sana. Des del 29 de maig
fins al 4 de juny, la programació de la cadena
va emetre espais relacionats amb el foment
d'una alimentació equilibrada. L'objectiu
d'aquesta iniciativa era sensibilitzar els ciuta-
dans de la importància d’adoptar uns hàbits
saludables per prevenir malalties com la obe-
sitat o els problemes cardiovasculars.

La presentació es va fer a la sala d’actes del
mercat el dijous 25 de maig. L’estreta relació
que hi ha entre la bona alimentació, el producte
fresc i els mercats municipals va fer que el
mercat fos l’espai idoni per realitzar la presen-
tació. El president de Mercats de Barcelona,
Jordi Portabella, va afirmar que l'aliança entre
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, la
Direcció General de Salut Pública de la Gene-
ralitat i els mercats municipals de Barcelona
diu molt de l'esforç que estan fent diverses
administracions perquè una bona alimentació
millori la qualitat de vida dels ciutadans, a
més de reduir la despesa sanitària".

El director de TV3, Francesc Escribano, va
apuntar que la setmana monogràfica manté
l'objectiu d'edicions anteriors d'educar en valors
i té la implicació de tota la programació de la
cadena.

Pel director general de Salut Pública de la
Generalitat, Antoni Plasencia, "són preocu-
pants les tendències al sobrepès i l'obesitat.
L'OMS (Organització Mundial de la Salut) ho
ha etiquetat com a l'epidèmia del segle XXI".

La periodista Mònica Terribas es va desplaçar
fins a un mercat per gravar un dels programes
que dedicats a l'alimentació. A més, un dels
espots promocionals va ser enregistrat al
Mercat de Sant Antoni.

Durant la presentació es va projectar el primer
passi dels anuncis de promoció de la Setmana
de TV3. Al final de l'acte, l'Associació de Co-
merciants del Mercat de Santa Caterina va
oferir una degustació de productes de primera
qualitat.

La Setmana de
TV3 constava
d’un programa
especial conduit
per la periodista
Cristina Puig i
l'actor Jordi Díaz
-que en el seu
dia va treballar
de peixater-,
dirigits per Xavi
Abad. L'especial
va incloure
actuacions de
balls de saló, de
la cantant Rosa
i de la Terremoto
de Alcorcón, que
va parodiar els
vídeos de
gimnàstica de
Jane Fonda.

E

La Setmana de TV3, al Mercat de Santa Caterina



Memòria Mercats Municipals gener06/març07       RESPONSABILITAT SOCIAL 59

Mercats i medi ambient
energia neta al Carmel
Mercats de Barcelona promou la instal·lació d'una
central d'energia fotovoltaica, que es construirà
amb la participació popular al Mercat del Carmel.
Es tracta d'una iniciativa de la Fundació Terra.

quest projecte aprofundeix en les
accions i programes continuats

de responsabilitat ambiental que duu
a terme Mercats de Barcelona, com són
la recollida selectiva dels residus i el
posterior tractament i el compromís en
la instal·lació de plaques solars als
mercats que són remodelats, com per
exemple, el de la Barceloneta.

A tot això s'hi suma la nova central
d'energia solar, que es caracteritza pel
fet de ser un projecte de participació
popular, en què es vol implicar la
ciutadania.

El president de Mercats de Barcelona i
segon tinent d'alcalde, Jordi Portabella,
va assegurar, durant la presentació de
la iniciativa el dia 28 de febrer de 2007,
que "es tracta d'un projecte inèdit a
l'Estat espanyol. A partir d'ara, la
producció energètica es pot fer per
subscripció popular".

Els primers en participar-hi seran els
propis comerciants del mercat, que
ja han manifestat el seu interès en
comprar bons d'inversió d'energia neta.
Es poden adquirir bons per valor d’entre
1.000 i 3.000 €. Invertir 1.000 € en
energia solar permet un estalvi energètic
del 7% del consum elèctric mitjà per
persona i any. No es tracta d'una
donació, sinó d'una inversió que el
ciutadà podrà recuperar perquè és un
capital garantit amb una revalorització
com a mínim equivalent al cost de
la vida.

Aquest projecte
converteix el Mercat
del Carmel en el
primer equipament
públic que permet la
participació popular
contra el canvi
climàtic invertint en
energies renovables.
Es tracta d’una
experiència única al
nostre país.

A
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Els mercats generen energia solar

Mercats de Barcelona s'adhereix a l'apagada
europea contra el canvi climàtic

Els mercats municipals de Barcelona van apagar els llums el
dijous dia 1 de febrer entre les 19:55 i les 20 hores en el marc
d'una acció internacional contra el canvi climàtic. Així ho va aprovar
 prèvia-ment el Consell d’Administració de l'IMMB, a proposta de
Jordi Portabella. La convocatòria estava organitzada per diverses
organitzacions ecologistes i mediambientals franceses, sota el
nom d'Aliança pel Planeta.

Es tractava d'una manifestació cívica de preocupació pel canvi
climàtic amb l’objectiu de pressionar els governs mundials, que
es trobaven reunits a París sota els auspicis de les Nacions Unides
per adoptar més mesures en favor del medi ambient. A l'hora
exacta va sonar una sirena i es van apagar tant els llums generals
del mercat, com dels establiments. Al terra del passadís central
es van encendre espelmes disposades en forma de mapamundi.
Desenes de veïns i clients es van aplegar al mercat per donar
suport a la iniciativa.

Mercats de Barcelona aposta
fermament per l’ús d’energies
renovables. En aquesta línia, l’IMMB
instal·la sistemàticament centrals
d’energia fotovoltaica a tots els
mercats que són objecte de
remodelació.

L’experiència pilot d’aquest programa
es va desenvolupar amb èxit al
Mercat de Sant Martí, on actualment
hi ha instal·lada a la seva coberta
un total de 36 panells que generen
3 Kw/h de potència. Estan ubicats
en 9 files de 4 unitats orientades
cap al sud i inclinades 35 graus.

Un cop provada l’eficiència de la
central es va decidir estendre
aquesta tecnologia a tots els mercats
en remodelació. És el cas del nou
Mercat de la Barceloneta, on s’han
fixat 180 panells a la coberta,
disposats en 18 fileres de 10, que
generaran 30 kw/hora de potència,
fet que suposa un 40% de cobertura
energètica del mercat.

El 2006, la
implicació de
Mercats de
Barcelona amb la
protecció de medi
ambient ha fet un
salt. El projecte
ambiental de la
central fotovoltaica
al Mercat del
Carmel busca
també la
implicació social i
personal de la
ciutadania en la
lluita contra el
canvi climàtic.
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Els mercats
en xifres
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Els mercats en xifres
informe econòmic
Les magnituds econòmiques i financeres del Balanç
que presenta l’IMMB al tancament de l’exercici
2006 ofereixen un comportament positiu i equilibrat
respecte els exercicis anteriors. El resultat de
l’exercici és de 43,8 milers d’euros.

ACTIU (en euros)

Actiu fix

Immobilitzat immaterial

Aplicacions informàtiques

Amort. Acum. Imm. Immaterial

Immobilitzat material

Instal·lacions

Mobiliari

Equips per al tractament d'informació

Amort. Acum. Imm. Material

Immobilitzat en curs

Per immobilitzat

Deutors a llarg termini

31/12/2006

1.044.069

6.792

42.251

  -35.459

147.697

1.027.852

193.107

220.161

-1.293.423

174.500

174.500

715.080

31/12/2004

395.892

17.474

48.703

-31.229

378.418

1.030.010

225.388

230.466

-1.107.446

0

0

0

31/12/2005

1.366.521

10.873

41.677

-30.804

255.728

1.027.852

189.642

207.666

-1.169.432

88.500

88.500

1.011.420

Quant a l’import de l’execució de les
inversions en obres realitzades per
compte de l’Ajuntament de Barcelona,
durant aquest exercici ha estat de
10.066 milers d’euros, i l’aplicació
amb càrrec als fons de l’IMMB en el

Pla de Millores als mercats ha estat de
868 milers d’euros. Globalment, la
inversió gestionada per l’IMMB dirigida
als mercats municipals de Barcelona
durant l’exercici ascendeix a 10.934
milers d’euros.

BALANÇ DE SITUACIÓ
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PASSIU (en euros)

Recursos propis

Patrimoni

Resultat de l'exercici

Creditors a curt termini

Creditors

Pressupostaris

Ens públics drets a cobrar

Administracions públiques

No pressupostaris

Ajustaments per periodificacions

Ingressos anticipats i despeses diferides

TOTAL PASSIU

5.450.520

5.449.137

1.383

7.913.381

6.910.665

3.847.114

2.335.447

131.819

596.285

1.002.716

1.002.716

13.363.901

5.515.952

5.450.520

65.432

6.056.667

5.931.912

2.798.970

2.230.575

169.248

733.119

124.755

124.755

11.572.619

5.559.793

5.515.952

43.841

7.856.053

7.219.608

4.147.177

2.082.092

154.449

835.890

636.445

636.445

13.415.846

ACTIU (en euros)

Actiu circulant

Deutors

Pressupostaris

Drets reconeguts d'altres ens públics

No pressupostaris

Provisió per insolvències

Tresoreria

Bancs i caixa metàl·lic

Ajustaments per periodificacions

Ingressos diferits i despeses anticipades

TOTAL ACTIU

31/12/2004

12.968.009

8.154.799

6.839.232

2.335.447

28.313

-1.048.193

3.991.549

3.991.549

821.661

821.661

13.363.901

31/12/2005

10.206.098

9.087.201

7.641.331

2.230.575

25.836

-810.541

874.852

874.852

244.045

244.045

11.572.619

31/12/2006

12.371.777

11.664.554

9.753.698

2.082.092

368.764

-540.000

707.223

707.223

0

0

13.415.846
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COMPTE DE RESULTATS

31/12/2006

583.897

6.972.655

1.776.584

241.071

9.574.207

3.266.272

4.575.776

182.842

570.167

867.607

1.575.973

76.465

966.427

291.508

17.518

27.269

776.052

821.200

134.164

687.036

190.837

62.065

128.772

9.630.137

 -55.930

79.352

20.419

43.841

INGRESSOS (en euros)

Subhastes, adjudicacions i traspassos

Transferències corrents Ajuntament

Serveis als mercats

Altres ingressos i transferències

TOTAL INGRESSOS

DESPESES (en euros)

Personal

Despeses ordinàries

Lloguers

Reparacions i conservació

Pla de millores als mercats

Subministraments

Comunicacions

Treballs realitzats per altres empreses

Assegurances

Transport

Material d'oficina

Despeses diverses

Transferències corrents

Subvencions a associacions de venedors

Transferències corrents a l'Ajuntament

Amortitzacions i provisions

Dotació a la provisió d'insolvències

Dotació amortització de l'immobilitzat

TOTAL DESPESES

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

Ingressos financers

Resultats extraordinaris

RESULTAT DE L'EXERCICI

31/12/2004

698.078

6.579.599

1.742.775

648.201

9.668.653

3.126.570

4.349.723

138.081

642.892

961.619

1.406.935

94.907

764.664

303.777

14.115

22.733

464.774

793.937

157.360

636.577

1.006.847

846.960

159.887

9.741.851

-73.198

105.440

-30.859

1.383

31/12/2005

542.133

6.608.734

1.835.521

799.400

9.785.788

3.263.730

4.444.092

175.537

595.566

961.619

1.427.054

108.263

842.477

289.693

17.534

26.349

1.037.838

819.577

197.650

621.927

218.710

72.127

146.583

9.783.947

1.841

88.881

 -25.290

65.432



Memòria Mercats Municipals gener06/març07       ELS MERCATS EN XIFRES 65

Import total

707.223,13

11.975.940,27

5.676.988,58

7.006.174,82

540.000,00

476.985,78

5.989.189,04

Concepte (en euros)

(+) Fons líquids

(+) Drets pendents de cobrament

(+) Pressupost corrent

(+) Pressupostos tancats

(+) D'operacions no pressupostàries

(+) Administració recursos altres ens públics

(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

(-) Creditors pendents de pagament

(+) Pressupost corrent

(+) Pressupostos tancats

(+) D'operacions no pressupostàries

(+) Administració recursos altres ens públics

(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

Romanent de Tresoreria (1+2+3)

(-) Saldos de dubtós cobrament

(-) Excés de finançament afectat

Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

Import detall

9.655.263,82

2.742.865,35

36.830,35

322.816,38

781.835,63

3.892.213,03

254.963,79

367.250,80

1.162.560,96

0,00

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA
TANCAMENT 2006
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ESTADÍSTIQUES
SOBRE ESTABLIMENTS

Expedients tramitats 2000-2006
Traspassos
inter vius

Cessions
pares-fills

Cessions
cònjuges

Traspassos
mortis causa

Amortitzacions Renúncies Totals

273 59 7 25 159 179 7022000

448 82 22 31 233 170 9862001

315 124 36 29 165 136 8052002

456 88 31 15 194 105 8892003

465 88 5 44 130 110 8422004

512 104 18 63 89 138 9242005

392  61 11 11 132 113 7202006

2.861 606 130 218 1.102 951 5.868TOTALS

Número de
Titulars

Número
Establiments

Superfície
Comercial

Façanes
metres linials

Sup.
Autoservei

Alimentació

Sup. Grans
Estab. No

Alimentaris

2.326 2.408 27.879 15.591 10.302 1.460 11,58

Alimentació

Número de
Titulars

Número
Establiments

Superfície
Comercial

Mitjana
Sup. per

Establiment

378 374 4.670,69 12,49

No comestibles
Número de

Titulars
Número

Establiments
Superfície
Comercial

733 831 11.118,15

Mercats especials

Número de
Titulars

Número
Establiments

Sup. Comercial
Planta

Mercats

Superfície
Total

Construïda

3.437 3.613 106.302 202.245

Total
Mercats de Barcelona

Mitjana
Sup. per

Establiment



Memòria Mercats Municipals gener06/març07       ELS MERCATS EN XIFRES 67



Av. Icària, 145-147, 4t
08005 Barcelona
T. 93 402 70 00
F. 93 413 28 99

www.bcn.cat/mercatsmunicipals


