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El Carnaval als mercats de Barcelona
Un any més s'ha celebrat el Carnaval amb
multitud d'activitats festives als mercats.
Enguany a l'hora de disfressar-se alguns han
optat per guarnir-ho tot amb una temàtica
comuna, como el de La Sagrada Familia que
es va transformar en una selva o el d'Horta
que es va convertir en una terminal d'aeroport
i es va emportar un dels premis Pebrot d'Or
2010.
Com sempre hi ha hagut el Concurs de Truites
organitzat per l'IMMB que ha celebrat ja la
seva 14a edició, al mercat de Proveçals, i les
habituals activitats gastronòmiques com
xocolatades per als més petits i les
tradicionals botifarrades i sardinades populars.

 

Dissabtes de folk als mercats de
Gràcia

El festival Tradicionàrius i l'Institut Municipal
de Mercats de Barcelona tornen a omplir de
música els mercats de Gràcia amb una nova
edició de Folk als Mercats, que aquest any se
celebra els dissabtes de febrer i març.
Acullen aquesta tercera edició els de l'Estrella,
la Llibertat, l'Abaceria i Lesseps, amb
actuacions de grups professionals tan
diversos com La Romàntica del Saladar,
Ratafia, els Xeremeiers de Mallorca, i
d'amateurs com els alumnes del Taller de
Cançó del CAT.

 



Injecció econòmica per a les
remodelacions dels mercats

L'enderroc de les parades interiors del mercat
modernista de Sants han estat els primers
treballs de remodelació dels mercats que es
veuran beneficiats per la inversió del Fons
Estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat
(FEIL), popularment conegut com a "Pla
Zapatero".
A més del de Sants, els altres dos mercats
inclosos en l'aportació econòmica del FEIL
destinada a la remodelació d'aquests
equipaments són el dels Encants-Fira Bellcaire
i el del Ninot.

 

Balanç positiu per a la Jornada
Municipal de Mercats de Barcelona

El mercat de la Llibertat va acollir el passat
gener la Jornada anual de l'Institut Municipal
de Mercats de Barcelona, que va comptar
amb la participació dels integrants de l'IMMB i
dels directors de tots els mercats de la ciutat.
Durant la jornada es van tractar aspectes tan
diversos com el Pla d'Actuació Municipal, PAM
2008-10, les remodelacions dels mercats en
marxa, el nou pla de comunicació o el
pressupost del 2010.

 

Més presència dels mercats a
Internet

Des de principis de febrer ja es pot consultar
el nou web del mercat de Lesseps. En la seva
versió virtual el client pot trobar una relació
de totes les parades amb els seus productes,
un plànol d'ubicació dins del mercat, notícies i
una relació de les activitats previstes.
Altres mercats que s'han sumat prèviament a
aquesta iniciativa digital i ja tenen el seu web
són: la Boqueria, la Concepció, Les Corts,
Felip II, Galvany, el Ninot, Santa Caterina i el
dels Encants-Fira de Bellcaire.
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