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La Boqueria participa al festival
culinari 'Gastronomare' de Marsella

El Conservatoire Internacional des Cuisines
Méditerranéennes conjuntament amb xefs de
Marsella organitza el primer festival culinari
internacional 'Gastronomare' on hi participa
una delegació del Mercat de La Boqueria.

Marsella esdevindrà durant uns dies un centre
promotor de la cultura gastronòmica, a través
de l'alimentació mediterrània i els
productes de mercat.

Es celebrarà del 18 al 20 de setembre al
Vieux Port, on s'instal·larà una fira per
mostrar al públic el conjunt dels aliments
mediterranis.

 

Jordi W. Carnes visita les obres del
Mercat de la Llibertat en la fase final

El Tinent d'alcalde d'Hisenda i Promoció
Econòmica i President de Mercats de
Barcelona, Jordi William Carnes, va
realitzar una visita d'obres al Mercat de la
Llibertat el passat 4 d'agost de 2009, dins
l'última fase del projecte de remodelació
integral de l'històric mercat, durant la qual va
repassar els trets més característics del
projecte.
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El Mercat del Ninot va fer entrega
dels fons recaptats per a UNICEF

El Mercat del Ninot va fer entrega el 16 de
juliol dels fons recaptats per a UNICEF amb
la venda de llibres al preu simbòlic d'1 euro.
Joan Abella, president de l’Associació de
Comerciants del mercat va entregar a
Concha Ares, Vice-presidenta d’UNICEF-
Comitè de Catalunya el xec.

 

Mercats de Barcelona assessora
la ciutat de Medellín

Una delegació de l'IMMB va efectuar una
visita de treball, entre el 12 i 18 de juliol,
convidats per la ciutat de Medellín en
resposta a la demanda d'aquesta ciutat
interessada en rebre assessorament per
millorar la gestió dels seus mercats.

 

Presentació del llibre
‘El mercat de la Barceloneta’

El dimecres 15 de juliol de 2009 es va
presentar el llibre ‘El Mercat de la
Barceloneta’ a la Galeria Joan Prats de
Barcelona. L’acte va ser presentat per
l’arquitecte autor del projecte Josep Miàs i
per l’arquitecte i professor de teoria i història
de l’arquitectura Maurici Pla.

 

AGENDA: 6a Jornada formativa
al Centre de Recursos dels Mercats

El dimarts 6 d'octubre de 2009 tindrà lloc la
6a jornada formativa organitzada al Centre de
Recursos dels Mercats, a la sala polivalent del
Mercat de Santa Caterina. Organitzada per
l'Oficina de Mercats i Fires Locals de la
Diputació de Barcelona, amb la
col·laboració de l'Institut Municipal de
Mercats de Barcelona.
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