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UN NADAL AMB CUINA DE MERCAT
Tornen les festes de Nadal, una de les
celebracions més desitjades per a tothom i els
mercats municipals ja estan plens
d'aliments, colors i olors per guarnir les taules
amb el bo i millor.

Un any més, les Associacions de
Comerciants i l'Institut Municipal de
Mercats han organitzat tot un seguit
d'activitats i promocions per finalitzar el 2009
amb alegria i salut!

Consulteu totes les activitats completes clicant
aquí

 

Festa d'inauguració del nou
mercat provisional del Bon Pastor

El 19 de desembre l'Alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, va visitar el mercat provisional
del Bon Pastor durant la festa d'inauguració
de les noves instal·lacions.
Es van programar tot un seguit d'activitats
per a tota la família, organitzades per l'IMMB
conjuntament amb l'Associació de
Comerciants.
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El Mercat de la Vall d'Hebron
celebra la seva remodelació

En el Mercat de la Vall d'Hebron s'han
reagrupat els establiments, concentrant
l'activitat i optimitzant així l'espai de
l'edifici. S'hi ha instal·lat climatització, nous
lavabos a peu de planta i adaptats, així com
un establiment pel servei a domicili del
mercat.

 

L'Alcalde de Barcelona visita
el mercat provisional de Sants
el dia de la inauguració

Les noves instal·lacions estan ubicades a la
Rambla de Badal. Allotjaran l’activitat
comercial mentre duri la remodelació de
l’històric mercat. Les noves instal·lacions
compten amb 1.500 m2 de superfície
comercial més el 300 m2 de les parades
especials situades a l'exterior, amb 62
establiments i ampliant serveis.

 

L'Ajuntament de Barcelona premiat
per la inversió als Mercats
Municipals de la ciutat

L'Ajuntament de Barcelona va rebre el
premi pel seu Pla d'Inversions Municipal
a Mercats de Barcelona 2008-2011,
durant la 6a Trobada Nacional de Mercats
Municipals Minoristes, celebrada a Madrid,
per la inversió rècord de 138,5 milions
d’euros.

 

La joieria Bagués cedeix la seva
bàscula al Mercat de La Boqueria

El 28 de novembre, l’Alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, el conseller delegat de Bagués
Masriera Joiers, Joan Oliveras Bagués, i el
president de l’Associació de comerciants del
Mercat de la Boqueria, Manel Ripoll, van
presidir l’acte de donació de la bàscula.
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