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XIFRA RÈCORD D'INVERSIÓ
ALS MERCATS DE BARCELONA

Les actuacions previstes per a 2009 en el
conjunt de Mercats de Barcelona suposen
una xifra rècord en quant al nombre més alt
d'intervencions, el nombre de mercats que
se'n beneficiaran i la suma total invertida en
un sol any: 31,78 milions d'euros.

Els pressupostos previstos al Pla
d'Inversions Municipals 2008-2011
sumada als Fons Estatals d'Inversió
Pública destinats a Mercats de Barcelona
suposa 138,5 milions d'euros, una
inversió sense precedents en un mandat. El
conjunt de projectes permetrà actuar en
22 mercats.

 

Activitats de Sant Jordi 2009

Com cada any, Sant Jordi i els Mercats
Municipals de Barcelona són una combinació
ideal per celebrar la diada del llibre i la
rosa el proper 23 d'abril.
Els mercats col laboren un any més en la
perpetuació de tradicions tan nostres com
Sant Jordi, contribuint alhora a cohesionar
la ciutat des del punt de vista social i
cultural.

 

Premiat el 'Servei a Domicili'
dels Mercats de Barcelona

El dijous 2 d'abril de 2009 el Servei a
Domicili dels Mercats de Barcelona va ser
premiat en la modalitat �Actuacions al
m ercat m unicipal�, en la 4a edició dels
Premis de Comerç Urbà i de Proximitat,
que entrega l'Àrea de Comerç de la
Diputació de Barcelona.

Infomercats http://dmsmercats.ilimit.es/admin/admin/projectes/index.php?fuseactio...
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Carme Ruscalleda va presentar
el llibre �Al vostre Gust� a La
Boqueria

El dimarts 7 d�abril va tenir lloc la
presentació del llibre �Al vost re gust � a
l�Aula Gastronòmica del mercat de La
Boqueria. L�acte estava presentat per la
reconeguda cuinera, Carme Ruscalleda,
l'editor de Cossetània Edicions, Jordi Ferré
i les coautores del llibre, Tana Collados i
Àgata Olivella.

 

La Federació de Comerç Cor d'Horta
i Mercat firma el conveni de la
Targeta Barcelona Comerç

El dijous 2 d'abril de 2009 es va formalitzar
un nou conveni de col laboració
comercial entre "la Caixa" i l'Eix Cor
d'Horta i Mercat, per seguir dinamitzant el
comerç local mitjançant la Targeta
Barcelona Com erç.
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