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L'ALCALDE JORDI HEREU VISITA
ELS NOUS MERCATS PROVISIONALS
DE SANT ANTONI

L'Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, va
assistir als actes de la inauguració dels
mercats provisionals de Sant Antoni,
celebrada el dissabte 17 d'octubre de 2009.

Els comerciants dels mercats de fresc i
els Encants van oferir degustacions a la
clientela per celebrar les festes d'inauguració
dels provisionals, que van obrir portes el
passat 14 d'octubre i que ja funcionen a ple
rendiment.

Durant els actes de celebració, l'Alcalde va
declarar que 'Sant Antoni és un mercat símbol
de Barcelona, i que amb l'inici de la seva
remodelació els seus comerciants veuen un
vell somni fet realitat'.

 

El mercat provisional del Ninot
entra en funcionament
amb bona afluència de clients

El dimarts 27 d'octubre de 2009 va obrir
portes el nou mercat provisional del
Ninot, situat a la Plaça del Dr. Ferrer i Cajigal
(enfront de l’Hospital Clínic), que acollirà
l'activitat comercial habitual del mercat
mentre durin les obres de remodelació
integral de l'antic edifici.
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El nou Mercat de la Llibertat
va obrir portes el 20 d'octubre

El nou Mercat de la Llibertat ja és obert
al públic. Les obres de remodelació milloren
l'oferta comercial, els serveis i les
infraestructures de l'edifici.
Per celebrar-ho, l'Associació de
Comerciants va oferir degustacions i
organitzar activitats infantils.

 

Nou etiquetatge pel peix fresc

El Mercat de la Boqueria va ser el lloc triat
per estrenar el nou etiquetatge que el Gremi
de Peixaters distribueix gratuïtament a
partir del 26 d'octubre.

Es preveu donar servei a uns 2.000
establiments minoristes de tot Catalunya,
tant a mercats municipals com a
establiments especialitzats.

 

Jordi William Carnes va visitar
les obres de millora
del mercat de la Vall d'Hebron

El Tinent d'Alcalde d'Hisenda i Promoció
Econòmica i President de Mercats de
Barcelona, Jordi William Carnes, va
realitzar una visita al Mercat de la Vall
d'Hebron per conèixer de primera mà el
desenvolupament de les obres de millora que
s'hi estan realitzant.

 

AGENDA: Festa d'inauguració
del mercat provisional del Ninot

El dissabte 31 d'octubre tindrà lloc la festa
d'inauguració pel nou mercat provisional. De
les 11 a les 14h, a la Plaça del Dr. Ferrer i
Cajigal i també a l'interior del mercat
provisional. Música, animació infantil, tallers
de jocs i maquillatge amb productes de
mercat. I a les 18h, actuació d'havaneres a
càrrec del grup Barca Mitjana.
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