Setmana
de Mercats
Activitats
#demercat
sense moure’t
de casa

Del 21 al 29 de
novembre de 2020

Activitats virtuals:
tallers de cuina i producte,
entrevistes i espectacles familiars.
#setmanademercats
somdemercat.cat

Setmana
de Mercats
Amb aquesta campanya volem fer un homenatge als comerciants i les
comerciantes dels nostres mercats, que han continuat treballant donant-nos
servei durant aquests mesos.
Volem reforçar el seu paper cohesionador i els seus valors com la
professionalitat, el bon servei, la qualitat dels seus productes, la
proximitat,... sense els quals no s’entendria la nostra cultura, la nostra
gastronomia, i el nostre model de ciutat.
Per això, entre el 21 i el 29 de novembre, celebrarem la Setmana de Mercats,
amb un programa d’activitats, que adaptades a les circumstàncies actuals,
seran bàsicament virtuals, sense deixar de ser participatives i divertides,
recuperant els mercats com a punts de trobada, d’intercanvi i de relacions
socials.
Així, amb els vídeos dels “Artistes de Mercats”, posarem en valor els
comerciants i les comerciantes que cada dia pugen la persiana i ens
ofereixen els seus millors productes, ens expliquen com elaborar-los, ens
donen trucs de cuina i la millor manera de reaprofitar-los. Gaudirem veient
en directe cuiners de renom fent elaboracions “estrella” d’aquí i d’arreu.
Riurem amb improvisacions còmiques en directe, i els més petits podran
somiar amb els contes dels mercats.
Et convidem a passar-t’ho bé! Participa i gaudeix!

		
		
Dissabte 21
de novembre
Gran recapte Banc Aliments
*Dies 20 i 21 de novembre

Cuines del Món (Etiòpia)
Amb l’Isma Prados
11.00-13.00 h
Espai Boqueria
*En el marc del
180 aniversari Boqueria
Mercatsbcn

Cuinem al Ninot
Menú de Tardor I
11.00-13.00 h
Aula Mercat Ninot
Preu: 15 €
@cuinemalninot

Dimarts 24
de novembre
Conta Contes
de Mercat
“El patufet va al mercat”
20.00 h
@mercatsbcn

Dimecres 25
de novembre
“La Boqueria 1840-2020”
Presentació del llibre
Amb Genís Arnàs i Matilde Alsina
11:00 h
Espai Boqueria
*En el marc del
180 aniversari Boqueria
Mercatsbcn

ImproMercats
2 actrius, a una aula de 			
cuina: Dóna’ns les teves 			
frases i a improvisar!			
18.30 h
Aula Mercat Ninot
Mercatsbcn

Dijous 26
de novembre
Conta Contes de Mercat
“El nen que només
menjava espaguetis”
20.00 h
@mercatsbcn

Divendres 27
de novembre
ImproMercats
2 actrius, a una aula de cuina:
Dóna’ns les teves frases
i a improvisar!
18.30 h
Aula Mercat Sants
Mercatsbcn

Dissabte 28
de novembre
El Xef Convidat
Amb Eduard Xatruch,
Oriol Castro i Mateu Casañas
del Restaurant DISFRUTAR
11.00-13.00 h
Espai Boqueria
*En el marc del
180 aniversari Boqueria
Mercatsbcn

Cuinem al Ninot
Menú de Tardor II
11.00-13.00 h
Aula Mercat Ninot
Preu: 15 €
@cuinemalninot

Vídeos artistes
de mercat

Tots els vídeos estaran disponibles a
partir del 21 de novembre al canal de
Youtube de Mercats.
Mercatsbcn

Mercat Concepció
Àngels Fisas / Verdures i Fruites Molins
Jordi i Dani / Farina Pasta Fresca
Jordi Cuevas / Jordi Cuevas (Fruites i Bolets)
Yolanda Casternado / Carns Cinta
Mercat de Provençals
Juan Antonio Ortiz / Juan Antonio Soler
Capella (Especialitat en poltre i cabrit)
Mercat Lesseps
Sílvia Manzano / Xarcuteria Sílvia
Mercat Mercè
Jordi Gonzalez / MÓN IBÈRIC
Mercat Sant Andreu
Cristina Gonzalez / Ecològics Tugas
(fruita i verdura)
Sònia Vizcaíno / Bacallaneria Antònia i Filla
Eva Pradas / Exkisit’s Eva i Angelina
(Carnisseria)
Mercat Sant Antoni Dominical
Fuensanta Garcia / Llibres de Companyia
Mercat Santa Caterina
Rosa Marina / PESCA SALADA
ROSA MARINA
Mercat Barceloneta
Montse i Jesus / Montse i Jesus
Barceloneta (Peixateria)

Més informació a:
Barcelona.cat/mercats
Somdemercat.cat
*Programa d’activitats tancat en data 11/11/2020.
Veure actualitzacions al nostre web.

Mercat Bon Pastor
Karina Hidalgo / Merú Bakery
(Pastisseria)
Mercat de la Boqueria.
Floristes de la Rambla
Carolina Pallés / Flors Carolina
Mercat Encants Barcelona
Andrés Cano / La calle de Andrés
(Col·leccionisme i antiguitats)

Cuinem el món al mercat

Taller de cuina Guineana
Amb Ada Parellada, del restaurant
Semproniana i Souleymane
Diallo, Persona refugiada de
Guinea con Akry
En col·laboració amb la
Comisió Catalana d’Ajuda
al Refugiat (CCAR)
Espai Boqueria

