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MERCATS DE BARCELONA
A LA 3a FIRA SLOW VITIS

Slow Food Barcelona - Vázquez
Montalbán organitza la 3a edició de Slow
Vitis 09, els dies 10 i 11 de maig, que
aquest any estarà centrada en els vins
biodinàmics, a més dels naturals i
autòctons, que van protagonitzar les
anteriors edicions.

Mercats de Barcelona és un dels
patrocinadors de la 3a fira, conjuntament
amb l'INCAVI (Institut Català de la Vinya i
del Vi), Catalunya turisme i l'Institut Català
del Suro.

 

Torna la festa del Venedor
al Mercat Fira de Bellcaire

Un any més torna la celebració del Dia del
Venedor al Mercat Fira de Bellcaire, que
arriba a la seva 81a edició en l'actual
ubicació a la plaça de les Glòries.
Com és habitual una gran paella popular
per dinar centrarà les activitats
programades durant el matí del diumenge
10 de maig.

 

3r Congrés de Mercats Municipals
de la Diputació de Barcelona

L'Oficina de Mercats i Fires Locals de
l'Àrea de Comerç de la Diputació de
Barcelona celebrarà el proper dilluns, 11
de maig de 2009, el Tercer Congrés de
Mercats Municipals de la província de
Barcelona a Vilafranca del Penedès.
En aquesta ocasió, el títol de la jornada és:
Mercats de proximitat, mercats globals.

Infomercats http://dmsmercats.ilimit.es/admin/admin/projectes/index.php?fuseactio...
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Tallers gastronòmics de reinserció
social al Mercat de Santa Caterina

La Fundació Èxit organitza de l'11 al 15
de maig de 2009 uns tallers de cuina per a
joves en situació de risc social. Es
realitzaran al Restaurant Cuines de Santa
Caterina, en el mateix mercat.
El Grupo Tragaluz i l'IMMB hi col�laboren,
sempre involucrats en activitats de caire
social
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