
NoNoNoNOtonnNOtNo 

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

mauge@tinkle.es - 93 238 64 92 / 607 953 798 * Montse Castellana - mcastellana@tinkle.es - 93 545 12 35 / 679 98 33 10  

 

AGENDA 

 

Mercabarna porta al Mercat del Ninot l’exposició 
que repassa 50 anys d’evolució de  

l’alimentació a Catalunya 
 

La mostra, que s’exhibirà del 7 al 10 de juny, il·lustra com hem menjat en el 
darrer mig segle a través de cinc neveres plenes de productes i una sisena 
que planteja com ens alimentarem al futur 

 

L’exposició es basa en un estudi encarregat per Mercabarna a Fundació Alícia 

 

 Activitat: exposició “50 anys d’evolució de l’alimentació a Catalunya” 

 Descripció: mostra que exposa com ha canviat la forma de menjar dels catalans en el 

darrer mig segle a través de cinc frigorífics plens d’aliments i d’un sisè que proposa 

una reflexió de futur  

 Organitza: Mercabarna, amb la col·laboració del Mercat del Ninot i Fundació Alícia 

 Dies: del 7 al 10 de juny 

 Horari: dimecres, dijous i divendres de 10 a 19 hores. Dissabte, de 10 a 14 hores 

 Lloc: Mercat del Ninot (Carrer de Mallorca, 133, Barcelona) 

 Adreça: Carrer de Mallorca, 133 (Barcelona)  

 Preu: exposició gratuïta 

 

Barcelona, 31 de maig de 2017.- El Mercat del Ninot de Barcelona acollirà la segona 

itinerància de l’exposició “50 anys d’evolució de l’alimentació a Catalunya”, organitzada per 

Mercabarna amb motiu del 50 aniversari d’aquesta entitat. La mostra fa un original 

recorregut a través de cinc frigorífics característics de cada dècada, des dels anys 70 fins a 

l’actualitat, que il·lustren com ha anat canviant la nostra forma de consumir producte fresc 

en el darrer mig segle. Una sisena nevera proposa una reflexió sobre les tendències i reptes 

de futur.  

“50 anys d’evolució de l’alimentació a Catalunya” està basada en un informe encarregat per 

Mercabarna a Fundació Alícia. Després d’exhibir-se per primer cop al Jardí del Palau Robert, 

a primers de maig, l’exposició es podrà visitar novament de forma gratuïta a l’entrada 

principal del Mercat del Ninot de Barcelona (C/ Mallorca, 133), del 7 al 10 de juny. 
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Mercabarna, peça clau de l’alimentació a Catalunya 

A més de conèixer els productes frescos que han centrat la nostra alimentació de les 

darreres cinc dècades, l’exposició de Mercabarna analitza també els canvis socioeconòmics 

més importants que han condicionat els nostres gustos, hàbits i formes de consum. 

L’arribada de nous productes alimentaris a la vida diària dels catalans, l’evolució de la 

despesa en alimentació a les llars –que ha passat del 38% el 1973 a menys del 15% el 2015- 

o la incorporació massiva de la dona al mercat de treball són alguns elements que es posen 

de manifest a l’exhibició.  

Altres aspectes importants que també menciona la mostra són la nuclearització de les 

famílies, la disminució del temps a l’hora de cuinar a casa, la pèrdua de coneixements 

relacionats amb el món culinari domèstic o la influència de noves cultures a la nostra 

alimentació, així com la globalització.  

El punt final de l’exposició el posa una sisena nevera que convida a fer una reflexió de futur 

sobre cap on va l’alimentació dels catalans. Poder recuperar el model mediterrani 

tradicional, amb l’objectiu de tornar a hàbits més saludables, és el repte que planteja la 

mostra, un compromís compartit per Mercabarna, en tant que garant del producte fresc, sa, 

sostenible i de qualitat, a l’abast de tots els catalans. 

La propera itinerància de l’exposició “50 anys d’evolució de l’alimentació a Catalunya” es 

preveu que tingui lloc en les properes setmanes en un altre mercat municipal de Barcelona. 

 


