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Ja es pot visitar 'Mercabarna Enfoca', la primera exposició de fotografies 
del gran mercat barceloní 
 

Mercabarna, Un univers desconegut en 50 fotografies 

• Del 23 de novembre al 9 de gener, el Mercat de la Sagrada Família 

DESCARREGA FOTOS DE PREMSA: 

https://www.dropbox.com/sh/7bdg14zt33ri8fv/AADHgN0pEbOK7Xx9-neggNBga?dl=0  

Barcelona, 23 de novembre. Mercabarna ha presentat avui la primera exposició de 
fotografies del mercat majorista barceloní. L'exposició, instal·lada al Mercat de la 
Sagrada Família de Barcelona, recull els treballs guanyadors i finalistes del primer 
concurs 'Mercabarna Enfoca' de fotoperiodisme i fotografia documental per a 
professionals i per a usuaris de la xarxa social Instagram. A través de 51 imatges de gran 
format realitzades per 19 fotògrafs, el mercat majorista s'acosta als ciutadans de 
Barcelona. 
La regidora de Comerç i Mercats i presidenta de Mercabarna, Montserrat Ballarín, 
acompanyada del director general de Mercabarna, Josep Tejedo, el jurat i els 
guanyadors del concurs, han presentat aquesta mostra itinerant que iniciarà el seu 
recorregut al Mercat de Sagrada Família, on es podrà visitar del 23 de novembre al 9 de 
gener. 
 

Un reconeixement a 23.000 professionals que ens alimenten 
Segons explica la presidenta de Mercabarna, 'Mercabarna Enfoca' és la primera 
exposició de fotografies de Mercabarna, en els seus 49 anys d'història. "L'objectiu de la 
mostra i del concurs de fotografies que l'ha fet possible -afirma Ballarín- és donar a 
conèixer 'la ciutat que ens alimenta', aquest Mercat que gaudeix d'un gran prestigi entre 
els professionals de l'alimentació de tot el món , però que és encara desconegut entre 
els ciutadans i ciutadanes d'aquí ". "L'exposició és també un reconeixement -diu la 
regidora- a l'esforç dels 23.000 professionals majoristes i detallistes que es troben cada 
dia a Mercabarna per proveir-nos d'aliments frescos. Molts d'ells en horari de treball 
nocturn ". 
 
La mostra transporta l'espectador a l'univers de sensacions del gran mercat majorista 

barceloní a través de la mirada dels 9 fotògrafs professionals i 10 instagramers finalistes 

del concurs. El caòtic ordre i l'estrèpit nocturn del Mercat Central del Peix, l'alba i 

l'arribada de camions carregats d'aliments al Mercat Central de Fruites i Hortalisses, la 

frescor de les verdures de proximitat o l'espectacle de color a Mercabarna-flor són 

algunes de les sensacions que l'exposició trasllada al visitant. 

 

https://www.dropbox.com/sh/7bdg14zt33ri8fv/AADHgN0pEbOK7Xx9-neggNBga?dl=0
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Les imatges, instal·lades en grans estructures metàl·liques reflecteixen també històries 

humanes, les dels treballadors que cada dia fan funcionar Mercabarna per aconseguir 

que les taules de tot Catalunya disposin d'una gran varietat d'aliments frescos. 

50 fotografies escollides entre més de 1000 
Gràcies als premis 'Mercabarna Enfoca', entre maig i juliol d'aquest any, 37 fotògrafs 
professionals i més de 50 instagramers van tenir l'oportunitat única de viure 
l'experiència Mercabarna i fotografiar un mercat que bull d'activitat les 24 hores del dia. 
Com a resultat, més de 1.000 instantànies que retraten l'activitat quotidiana d'aquesta 
ciutat alimentària, 51 de les quals es mostren en aquesta exposició. 
 
Mercabarna és una 'ciutat alimentària' activa dia i nit per garantir l'aprovisionament 

d'aliments frescos a una àrea de més de 10 milions de consumidors. En 90 hectàrees (90 

camps de futbol), concentra els mercats majoristes de Barcelona (fruites i hortalisses, 

peix i marisc, i flors i plantes), l'Escorxador i unes 700 empreses especialitzades en 

l'elaboració, el comerç i la distribució de productes frescos . Cada dia 23.000 

professionals visiten Mercabarna per proveir els seus comerços detallistes, 

supermercats o restaurants. A l'any, les empreses majoristes d'aquest gran mercat 

comercialitzen 2 milions de tones d'aliments. 

 

Més informació: 
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