
 

 

Convocatòria de Premsa 
 

 

 

Una exposició fotogràfica d'instagramers per mostrar les  

24 hores de Mercabarna als ciutadans 

Mercabarna lliura els primers premis de fotoperiodisme 

'Mercabarna Enfoca' valorats en 8.000 € 
 

 Els tres guardons, un per a professionals i dos per a instagramers, 

estan entre els més ben dotats d'Espanya 

 Durant 3 mesos un centenar de fotoperiodistes i instagramers han 

documentat la vida del mercat 

Mercabarna lliura els seus primers premis 'Mercabarna Enfoca' de fotoperiodisme i 

fotografia documental per a professionals i per a usuaris de la xarxa social Instagram. 

Els premis 'Mercabarna Enfoca', valorats en 8.000 €, distingiran els reportatges que 

millor mostrin els valors d'un dels mercats majoristes més grans i importants d'Europa. 

El lliurament de premis comptarà amb la presència del jurat, els guanyadors i els 

finalistes. 

A més, podrà visitar-se la mostra amb els millors treballs instagramers, una selecció 

de fotografies que mostraran la Mercabarna més desconeguda. 

Durant tres mesos, prop un centenar de fotògrafs han visitat Mercabarna per conèixer 

i documentar el dia a dia de 'la ciutat que t'alimenta', amb l'objectiu de donar-la a 

conèixer als ciutadans. Un mercat especial en què els fotògrafs i instagramers han 

pogut conviure amb 23.000 comerciants i han obtingut un punt de vista únic sobre 

l'activitat d'aquest important motor comercial de Barcelona. 

LLIURAMENT DE PREMIS I MOSTRA: 
DIA: 15 juliol 2016 
HORA: 11.30h 
LLOC: Saló d'actes Mercabarna (Carrer Major de Mercabarna, 76 - Centre Directiu) 
ELS MITJANS: Podran filmar la mostra i entrevistar els fotògrafs 

 

ASSISTEIXEN: 

- Josep Tejedo, director general de Mercabarna 

- David Airob, membre del jurat professional, reporter gràfic del diari La Vanguardia de 

la qual va ser editor en cap de fotografia entre 2007 i 2010. Premi World Press Photo 

Multimèdia 2014. 

 



 

 

 

 

 

 

-Chema Conesa, membre del jurat professional, fotògraf. Va ser cap de fotografia dels 

suplements dominicals d'El País i El Mundo. Premi 2010 Bartolomé Ros a la trajectòria 

professional i el 2012, Premi de fotografía de la Comunitat de Madrid. Ha estat jurat 

del Premi Nacional de Fotografia i el World Press Photo entre d'altres 

- Tania Castro, directora de Photon Festival. Fundadora de Documenta Photo, 

associació organitzadora del festival i coordinadora del premi Mercabarna Enfoca. Va 

formar part durant 16 anys de l'equip gràfic del diari El País i és comissària 

d'exposicions i llibres de fotografia. Ha estat jurat del premi de la Beca Fòrum Espai 

Fotogràfic Can Basté. 

- Irina Gonzalez: Responsable del grup d'Instagram IgersBCN. 

 

 

Més Informació: 
Pilar Almenar 
Responsable de premsa de Mercabarna Enfoca 
Tel: 639580653 
prensa@mercabarnaenfoca.com 
 

Roser Lapuente 
Responsable Mitjans de Comunicació de Mercabarna 
Tel: 93 556 35 08/93 556 30 00 
lapuente@mercabarna.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 


