
UN NADAL 
AMB CUINA DE MERCAT

ornen les festes de Nadal, una de 
les celebracions més desitjades per 
a tothom i els mercats municipals ja 
estan plens d’aliments, colors i olors 
per guarnir les taules amb el bo i 
millor. 

Productes frescos per gaudir-ne en 
família i amistats, productes autòc-
tons i exòtics, i sempre de qualitat. 
Un any més, les Associacions de 
Comerciants i l’Institut Municipal de 
Mercats han organitzat tot un seguit 
d’activitats i promocions per finalit-
zar el 2009 amb alegria i salut!

Enguany es preveu un augment de 
ventes en els mercats de la ciutat, ja 
que és més familiar i econòmic cele-
brar els àpats a casa amb productes 
de mercat.
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Decoració festiva al Mercat de La Boqueria
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o Bons nadals, bons àpats o 
A mb una decoració tan gastronòmica com 

la que enguany l’Ajuntament de Barcelona ha 
triat per guarnir la ciutat, els mercats munici-
pals esdevenen més que mai l’espai ideal on 
trobar tots els ingredients per fer la sopa de 
galets, i també l’escudella, la carn d’olla, el lloc 
on comprar els dolços tradicionals per aques-
tes dates, fruites i tot tipus de verdures.  

Una amplia oferta de productes de qualitat, tan 
frescos com envasats, ja que en els Mercats 
Municipals de Barcelona s’hi poden adqui-
rir cada vegada més varietat d’aliments. Un 
deliciosa elecció per celebrar una vegada més 
les festes de Nadal, Sant Esteve, Cap d’Any i 
Reis.

Durant la campanya de festes de Nadal, els 
Mercats de Barcelona incrementen les se-
ves ventes entre un 20 i un 30%, i enguany 
s’espera que encara sigui major aquest 
augment degut al major nombre de persones i 
famílies que ho celebraran a casa.

Les Associacions de Comerciants organitzen 
activitats infantils, fires de productes, sor-
teigs, descomptes i obsequis. En molts d’ells 
s’hi poden trobar el pare Noel i els Patges 
Reials i unes urnes on dipositar les cartes als 
Reis Mags. En tota la xarxa de mercats muni-
cipals s’organitzen moltes iniciatives lúdiques, 
culturals i familiars que demos-tren el dinamis-
me del comerç de proximitat.

Accions solidàries als mercats
El Grup de Solidaritat Sant Pacià (C. del 
Vallès, 40) duu a terme una important tasca 
solidària des del Mercat de Sant Andreu, on 
des de l’any 2007 vénen llibres donats al preu 
simbòlic d’1 euro per posteriorment enviar el 
que han recaptat durant l’any a projectes 
d’ajuda de El Salvador i Guinea Equatorial. 
Aquest any 2009, tot i les dificultat generals 
per la situació econòmica, ha estat especial-
ment positiu ja que han obtingut fins 6.000 
euros de recaptació total que podran destinar 
a més projectes solidaris.

Consulteu:
www.bcn.cat/nadal  
www.bcn.cat/mercatsmunicipals

i trobareu la llista completa 
d’activitats, mercat per mercat

A molts mercats s’hi 
pot trobar el pare Noel 
i els Patges Reials i 
unes urnes on diposi-
tar les cartes als Reis 
Mags 
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Una tardor d’inauguracions 
als mercats

Totes les obres del 2009 
compleixen el calendari

L a “Tardor dels Mercats” ha 
transcorregut amb tot un seguit 
d’inauguracions, novetats i millores 
considerables a la xarxa de mercats 
municipals de Barcelona. L’Alcalde 
de Barcelona, Jordi Hereu, va 
inaugurar el nou Mercat de la Lliber-
tat (28 de novembre), el mercat 
provisional del Ninot (31 d’octubre) 
i els mercats provisionals de Sant 
Antoni (17 d’octubre).

Durant l’últim trimestre també van 
iniciar la seva activitat comercial els 
mercats provisionals de Sants (des 
de l’1 de desembre) i del Bon Pastor
(15 de desembre), i el Mercat de la 
Vall d’Hebron (12 de desembre) va 
estrenar el nou mix comercial que ha 
permès reagrupar els establiments 
per augmentar la seva eficiència. 
Totes aquestes novetats han fet dels 
mercats municipals un dels prota-
gonistes de la ciutat en els darrers 
mesos, amb un gran dinamisme i 
amb la clara voluntat de seguir millo-
rant els seus serveis a la ciutadania, 
ja que són les persones qui finalment 
donen sentit i vida a la xarxa de mer-
cats de Barcelona, una de les més 
importants internacionalment.

L es actuacions previstes per a 2009 en 
el conjunt de Mercats de Barcelona han 
suposat la xifra rècord d’inversió a mercats: 
31,78 milions d’euros per a millores en 
21 mercats. Tot això en el marc d’un Pla 
d’Actuacions Municipals també extraor-
dinari per mercats -125 milions d’euros 
del 2008 al 2011- sumat a l’aportació 
del Fons Estatal d’Inversió Pública -13,5 
milions-. 

Tal i com estava previst en el Pla de Millores 
de 2009, i també en el Fons Estatal d’Inversió 
Pública endegat a partir del mes d’abril, totes les obres a la 
xarxa de mercats municipals pressupostades per aquest any finalitzaran 
el 2009, un fet que ha suposat un gran esforç per l’elevat nombre d’obres 
i projectes en marxa.

La bona valoració en l’Enquesta de Serveis Municipals avala la bona 
tasca feta mitjançant la implantació del model Barcelona de renovació 
dels mercats. Cal destacar importants projectes com la climatització del 
nou Mercat de La Llibertat, la nova façana del Mercat de Sant Gervasi, la 
millora del mix comercial al Mercat de Felip II per esmentar-ne uns pocs.

Així, a més dels mercats La Llibertat, Sant Antoni, Sants, Ninot, Bon 
Pastor i Vall d’Hebron,  s’han realitzat obres de millora a: Abaceria Central 
de Gràcia, Barceloneta, Clot, Concepció, Les Corts, Felip II, Fort Pienc, 
Lesseps, Galvany, Montserrat, Sagrada Família, Sant Gervasi, Tres 
Torres, Trinitat.

En els mercats de La 
Llibertat, Sant Anto-
ni, el Ninot, Sants, 
Bon Pastor i la Vall 
d’Hebron s’han dut 
a terme importants 
remodelacions o 
iniciat ja el procés 
de modernització i 
millores.

El pla de remodelacions dels mercats 
dut a terme per l’IMMB suposa un 
fort impuls comercial, com demos-
tren les xifres d’alfuència de clients  
en els mercats modernitzats. En el 
Mercat de la Llibertat, el primer 
dissabte després de la seva obertura 
es va doblar el nombre de públic 
habitual, dada que confirma la 
vitalitat del comerç de proximitat del 
model Barcelona de mercats.
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Les taxes no augmentaran el 2010
per als concessionaris dels mercats

Agenda

E ls comerciants dels Mercats de Barcelona no 
veuran apujades les taxes l’any 2010 ja que 
l’Ajuntament de Barcelona no incrementarà  els 
tributs municipals el 2010 i opta per la pràctica 
congelació de gairebé totes les taxes i ordenan-
ces municipals. Aquesta decisió, presa en un 
marc conjuntural de crisi, fa que el Govern 
municipal hagi d’optar per l’increment de 
l’endeutament per tal de garantir el manteniment 
dels nivells de despesa social i d’inversió. 
D’aquesta manera, la modificació per al 2010 de 
les ordenances fiscals no comportarà canvis 
respecte a l’exercici anterior i es renuncia a apujar 
la tributació als ciutadans de Barcelona. Les 
ordenances reguladores de taxes es congelen, els 
imports no s’incrementen i no s’introdueixen 

modificacions significatives. Aquesta decisió 
també s’aplicarà per als comerciants dels 
mercats municipals de Barcelona.

Accions per mitigar la situació econòmica
El Govern municipal es dota d’instruments de lluita 
contra la crisi, en un exercici en què es 
preveu una reducció dels ingressos provinents 
dels impostos de l’Estat (IRPF, IVA,entre d’altres). 
La participació de l’Ajuntament de Barcelona en la 
recaptació al municipi d’aquests tributs genera el 
45% dels ingressos corrents de l’Administració 
local, mentre que un altre 40% provenen de la 
recaptació per les ordenances i taxes municipals i 
la resta, dels preus públics, multes, transferències 
d’altres administracions i ingressos patrimonials.

UN BON ANY D’INVERSIÓ 
MUNICIPAL PER ALS 
MERCATS DE BARCELONA
El 2009 ha estat un any important d’inversió mu-
nicipal tant en infraestructures com en el foment 
de l’activitat econòmica a la ciutat. 

Aquest, però, ha estat un any d’especial relle-
vància pels mercats municipal, on la inversió 
realitzada ha significat una xifra rècord en quant 
al nombre d’intervencions, el nombre de mercats 
que se n’han beneficiat i la suma total invertida 
en un sol any: 31,78 milions d’euros per a un 
total de 25 actuacions en 18 mercats. Són espe-
cialment destacables, tant pel seu volum d’obra 
com pel seu cost i impacte, l’inici de la reforma 
integral dels mercats de Sant Antoni, Ninot, Sants 
i El Bon Pastor -que ha comportat la construcció 
de mercats provisionals per tal d’acollir els comer-
ciants mentre durin les remodelacions- i la reor-
denació comercial del mercat de la Vall d’Hebron. 
A més la ciutat ha recuperat una joia modernista: 
el mercat de La Llibertat, que va ser inaugurat fa 
pocs dies després de dos anys de remodelació.

El lideratge en el projecte internacional Med-Em-
porion i el gran nombre de trobades tècniques, 
tant a nivell nacional com internacional, són el 
colofó que dóna com a resultat un balanç molt 
positiu del que ha estat aquest any per a Mercats 
de Barcelona.
  
Desitgem que el nou 2010 sigui encara millor per 
als mercats i per a tota Barcelona.

Jordi W. Carnes 
President de Mercats de 
Barcelona

Tinent d’Alcalde d’Hisenda 
i Promoció Econòmica

EL NADAL ARRIBA JA A 
BARCELONA
El Nadal arriba ja a Barcelona. Els seus carrers 
s’il·luminen i es guarneixen per rebre’l com es 
mereix. Aquesta és una època de l’any molt espe-
cial, una bona ocasió per conviure a la ciutat, per 
reunir-nos amb la família, per retrobar-nos amb 
els amics i la gent que estimem. Però també són 
dates que ens conviden a la reflexió, a la solidari-
tat, a ser més sostenibles i a realitzar un consum 
de proximitat més responsable.

Els mercats són un bon lloc on trobar i practicar 
tots aquests valors. Al Nadal, les il·lusions i els 
bons desitjos per al nou any s’hi barregen amb 
les olors dels productes de temporada, frescos, 
saludables i de la millor qualitat, que esperen ser 
preparats en àpats exquisits durant les Festes. I, 
per celebrar-ho, els mercats ens conviden a par-
ticipar en un munt d’activitats que s’han preparat 
per compartir amb tots nosaltres: grans, petits i, 
també, els més solidaris.

Des de l’Ajuntament, us convidem a celebrar el 
Nadal amb els mercats, perquè FENT NADAL 
ALS MERCATS, FEM NADAL A BARCELONA.

Bon Nadal i Feliç Any Nou!

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona

Edita: Departament de Comunicació de l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona (IMMB).

Tel. 93 413 28 58 • Fax 93 413 28 99 • www.bcn.cat/mercatsmunicipals

DIPÒSIT LEGAL B.52452-2004

Comerços de Sant Gervasi 
i Mercat de Sant Gervasi
Fins el 30 de desembre
Compra al barri i participaràs al gran sorteig de 

Reis.

Mercat Sagrada Família
23 de desembre 
Sorteig de 20 premis de 50 Euros Targeta Client.

2, 4 i 5 de gener
Rei Mag.

Mercat de la Vall d’Hebron
19 de desembre 
Caga Tió de Nadal d’11 a 13.30h.

5 de gener
Patge Reial i sorteig de 3.000 euros.

Mercat de Sant Andreu
19 de desembre 
Sorteig de 15 paneres a les 14h.

30 de desembre i 5 de gener
Regal d’un conte infantil per cada 3 tiquets de 
compra, de 9.30 a 13h.

Mercat de la Trinitat
5 de gener
El Rei d’Orient recollirà de cartes de 10 a 14h.

Mercat del Carmel
23, 24 i 31 de desembre
Pare Noel (només 23 i 24) i sorteig de cistelles.

2 i 5 de gener
Presència del Rei i Patges Reials.

Mercat de Lesseps
17 de desembre
Sorteig de Lots entre els seus clients.

Mercat de Galvany
12 de desembre
Actuació de Jordi LP a les 10,30h.

22, 23 i 24 de desembre
Visita del Pare Noel de 10 a 14h.

4 i 5 de gener
Rei Mag de 10 a 14h.

Mercat de la Mercè
5 de gener
Participació en carrossa a la Cavalcada de Reis.


