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'Sardinades' per concloure
les festes del Carnaval 2009

El 25 de febrer, dimecres de cendra, es
van organitzar 'sardinades' populars als
mercats municipals coincidint amb els actes
de cloenda del Carnaval 2009.

Un any més, totes les activitats
organitzades a la xarxa de mercats de
Barcelona han estat un gran èxit
d'assistència i participació.

Podeu consultar tota la informació
relacionada amb el Carnaval al web de
Mercats de Barcelona.

 

Atorgats els Premis
Pebrot d'Or 2009

Un any més l'Institut Municipal de
Mercats de Barcelona ha atorgat els
Premis Pebrot d'Or durant el Carnaval 2009
a aquells establiments i comerciants que,
en cada mercat de la xarxa municipal, van
participar a les celebracions disfressant-se.

 

13è Concurs de Truites
per celebrar el Dijous Gras

En el marc de les celebracions del Carnaval
2009 als Mercats de Barcelona, del 19 al 25
de febrer, i coincidint amb els actes
centrals de la inauguració, va tenir lloc el
tradicional Concurs de Truites al Mercat
de l'Estrella, organitzat per l'Institut
Municipal de Mercats de Barcelona.
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Comença el Carnaval a la Boqueria
amb la tradicional botifarrada

El Mercat de la Boqueria va donar el tret
de sortida a les activitats del Carnaval
2009 als mercats de la ciutat el diumenge
15 de febrer.
Com ja és tradicional, es va celebrar amb
una botifarrada popular organitzada pel
Gremi de Carnissers, Cansalers i
Xarcuters de Barcelona i comarques.

 

Fotografies del Carnaval 2009
als Mercats de Barcelona

Una mostra fotogràfica de les festes i
celebracions del Carnaval als Mercats de
Barcelona.

 

S'edita un Infomercats Especial
sobre la nova Ordenança Municipal
de Mercats

Amb motiu de l'entrada en vigor de la
nova Ordenança Municipal de Mercats,
l'1 de gener de 2009, l'Institut Municipal
de Mercats de Barcelona va editar un
número especial de l'Infomercats per
explicar les novetats més destacades del
nou text.

 

Festa dels Menuders a La Boqueria

El proper diumenge 1 de març de 2009
tindrà lloc la 'Festa dels Menuders'  al
mercat de La Boqueria. A partir de les 12h,
a l'entrada principal de La Rambla.
Enguany diverses personalitats estaran
presents per cuinar els aliments i amenitzar
la festa, Pere Tàpies, els cuiners Isma
Prados i Iker Erauzkin o el mític
'Pinotxo' de La Boqueria hi participaran.
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Jordi W. Carnes avança
l'informe econòmic trimestral a
Santa Caterina

L'informe econòmic trimestral sobre
l'evolució de l'economia a la ciutat de
Barcelona, que es va presentar el dimarts
17 de febrer a la comissió de Promoció
Econòmica va ser avançat en una roda de
premsa al mercat de Santa Caterina pel
Tinent d'alcalde de d'Hisenda i Promoció
Econòmica, i President de l'IMMB, Jordi W.
Carnes.
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