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4a JORNADA AL CENTRE
DE RECURSOS DELS MERCATS

El dimarts 7 d'abril de 2009 tindrà lloc la 4a
jornada formativa organitzada al Centre de
Recursos dels Mercats, a la sala polivalent
del mercat de Santa Caterina.

El programa estarà centrat en:
Fórmules de gestió en el Mercat
Municipal: Intercanvi d’experiències.

Està organitzada per la Oficina de Mercats i
Fires Locals de la Diputació de Barcelona,
amb la col·laboració de l'Institut Municipal
de Mercats de Barcelona.

 

Carme Ruscalleda presentarà
el llibre ‘Al vostre Gust’

El dimarts 7 d'abril, a partir de les 12h,
tindrà lloc la presentació del llibre ‘Al vostre
gust’ a l'Aula Gastronòmica del mercat de
La Boqueria.
L'acte estarà presentat per, Carme
Ruscalleda, que introduirà a les coautores
del llibre, Tana Collados i Àgata Olivella,
inspirat en el programa de TV3.

 

Infomercats http://dmsmercats.ilimit.es/admin/admin/projectes/index...

1 de 3 31/3/09 23:20



Campanya de foment del reciclatge
amb bosses compostables

La Diputació de Barcelona ha engegat una
campanya per repartir bosses
compostables als mercats municipals.
A la xarxa de mercats municipals de
Barcelona, i en col·laboració amb l'IMMB, es
distribuiran bosses compostables als mercats
de Sants (10.000 unitats), Montserrat i
la Mercè (5.000 unitats cadascun).

 

La Boqueria acull la 1a
'Slow Cook Jam Session'

La Xarxa de Cuiners de Terra Madre va
organitzar la primera 'Slow Cook Jam Session'
a l'Aula Gastronòmica de La Boqueria, el
dimarts 24 de març de 2009.
Es tractava d'una iniciativa de
conscienciació centrada en l'anomenat 'peix
barat', que van presentar conjuntament amb
l'ONG Acciónatura.

 

Mercats de Barcelona reinicia la
campanya solidària per recollir
excedents d'aliments

La xarxa de Mercats Municipals de
Barcelona segueix recolzant les accions i
campanyes de caire solidari a la ciutat.
Recentment es va reiniciar, al Mercat de
Provençals, la recollida d'excedents
alimentaris que duu a terme per a la
Fundació Banc dels Aliments.

 

El Mercat de Sant Martí participa al
Dia Internacional de la Dona

El diumenge 8 de març de 2009, en el
marc de les múltiples celebracions en el Dia
Internacional de la Dona, el Mercat de
Sant Martí va participar en les activitats
populars organitzades per la Coordinadora
d'Entitats de l'Eix Prim.
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