
 
Convocatòria de premsa: diumenge 8 octubre 

Més informació: Roser Lapuente - lapuente@mercabarna.cat  
                                  T. 93 556 35 08 / 93 556 30 00 / 610 59 50 24 

 

Una cursa solidària i diferent a la resta 

La 3a Cursa Mercabarna tindrà moltes sorpreses en coincidir amb els 
50 anys del gran mercat barceloní 

• Un pastís gegant de l’Escribà per a més de 4.000 persones  
• Uns 20.000 Kg d’aliments per a l’Àpat popular i les Bosses dels Corredors 

• Espectacular mag xef contra el malbaratament alimentari 

El proper diumenge, 8 d’octubre, se celebrarà la 3a Cursa Mercabarna, que tornarà a obrir aquest gran 
mercat als ciutadans. Enguany, aquesta Cursa popular, concentrarà més de 4.500 persones, en coincidir 
amb el 50è Aniversari de Mercabarna, motiu pel qual s’han preparat moltes activitats, regals i sorpreses. 
 

Ara, ja hi ha 2.000 inscrits a la Cursa d’adults, 550 infants a la Cursa infantil i 1.440 persones apuntades a 
l’Àpat popular, que se sorprendran amb la grandària de Mercabarna, visitant els mercats i prenent part en 
les activitats relacionades amb els aliments frescos i l’esport: més de 30 tallers alimentaris, jocs i activitats 
esportives. Enguany destacaran les activitats lúdiques sobre el NO malbaratament alimentari, com 
l’espectacular  xef-mag  que farà curioses propostes per a no malbaratar a les nostres llars. 
 

Altre aspecte singular de la Cursa Mercabarna són els 20.000 kg d’aliments frescos, cedits per les 
empreses del gran mercat, que es distribuiran entre els assistents, en l’Àpat solidari i dins la Bossa del 
Corredor (amb 8 kg d’aliments frescos dins de cada bossa). 

 

La Cursa començarà a les 11h amb dos recorreguts, de 5 o 10 Km, que travessaran els Mercats Centrals de 
Fruites i Hortalisses, el del Peix i altres instal·lacions de Mercabarna. Tot i ser diumenge, hi haurà parades 
obertes per  donar una idea de com són els punts de venda d’un mercat a l’engròs. A les 12h es començarà 
a servir la gran sardinada i botifarra familiar i a les 12.30h l’enorme pastís de 5 pisos i quasi 2 metres 
d’alçada, elaborat amb productes frescos dels mercats centrals i encarregat al reconegut pastisser català, 
Christian Escribà, per tal de commemorar el 50è aniversari de Mercabarna. 

 
 
 

Tots els diners recollits en aquest esmorzar popular  i les donacions voluntàries dels inscrits, aniran a parar 
a la Fundació Arrels, que s’encarrega d’atendre a persones sense llar a Barcelona. 

 

Dia:    Diumenge, 8 d’octubre 
Hora: 10.30h (entrar per l’accés a Mercabarna que dóna al riu Llobregat i, al Peatge Manual, preguntar 
per l’aparcament de premsa. Un cop a Mercabarna, dirigiu-vos al Punt d’Informació de la Cursa i 
pregunteu per Premsa) 
Lloc:   Carrer Major de Mercabarna, 76. Mercabarna. Barcelona 
Programa:  
    -10.00h. Jocs familiars relacionats amb els aliments frescos i l’esport  
    -11.00h. Inici I Cursa Mercabarna i Jocs relacionats amb els aliments frescos i esport 
    -12.00h. Sardinada, botifarrada popular i macro-pastís 50è Aniversari de Mercabarna 
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