
 

 

 

 

 

Desenes d’instagramers recorren Mercabarna en la primera 

trobada del concurs fotogràfic Mercabarna Enfoca 

 

Des de les 5 de la matinada, els instagramers conviuen per primera vegada amb el 

mercat realitzant fotografies amb els seus mòbils per participar en aquest concurs  

Les seves imatges podran ser guanyadores de dos premis de 1.000€, els majors 

d'Espanya per a usuaris de la xarxa social Instagram 

Els treballs participants podran seguir-se a través de les xarxes socials amb el hashtag 

#ExperienciaMercabarna 

 

DESCARREGA FOTOS DE PREMSA: 

https://www.dropbox.com/sh/kfi03hs7eo14vzw/AADkWII1eFLK8jpcBJNh-KVca?dl=0  

 

Desenes de Instagramers recorren aquest dijous Mercabarna per participar en el 

concurs Mercabarna Enfoca per a usuaris de la xarxa social Instagram. Des de les cinc 

de la matinada, els participants, dividits en dos grups, fotografien la frenètica activitat 

d'una ciutat alimentària que no para dia i nit. Les fotografies participants podran ser 

guanyadores de dos premis de 1.000€, els de major dotació econòmica d'Espanya per a 

usuaris de la xarxa social Instagram.  

El concurs busca obtenir la mirada fresca, intuïtiva i espontània de viure la 

#ExperienciaMercabarna, compartint-la a les xarxes socials. Amb 23.000 treballadors, 

una extensió equivalent a 90 camps de futbol i prop de 700 empreses, Mercabarna és 

una veritable ciutat alimentària. 

L'activitat nocturna ha començat a les 5 de la matinada amb la primera trobada 

instagramer a l'actiu Mercat del Peix. Els participants han pogut relacionar-se amb 

prop de 700 treballadors i centenars de compradors en l'hora punta de compra-venda 

del peix, abans del clarejar. “Em fascinen els mercats i he fotografiat varis. Però aquí 

no he parat de fer fotos!”, ha explicat Roser Alabau, dissenyadora gràfica de 28 anys i 

instagramer. “La interacció entre compradors i venedors, el regateig… m'ha encantat”, 

ha assegurat. Peixos i mariscs frescos, canons de fabricació de gel o la càrrega i 

descàrrega han estat objecte d'algunes imatges preses gràcies a les noves tecnologies.  

Des de les 10 del matí, els participants en la segona trobada visiten l'enorme Mercat 

de Fruites i Hortalisses al moment de màxima activitat, on alguns compradors es 

desplacen amb bicicleta per les seves set naus per comparar preus més ràpidament.  

https://www.dropbox.com/sh/kfi03hs7eo14vzw/AADkWII1eFLK8jpcBJNh-KVca?dl=0


 

 

 

 

“És una bona oportunitat perquè sempre he estat sentint a parlar de l'activitat que hi 

ha aquí i el gran que és, però mai hi havia estat. Tota una experiència”, ha explicat 

Miguel García-Dónes (48 anys), treballador d'una gestoria i participant en el concurs 

d’instagramers. 

Els instagramers fotografien a aquesta hora els productes hortofructícoles i conviuen 

amb els prop de 2.000 treballadors de les 160 empreses del Mercat de Fruites i 

Hortalisses.  

El proper 15 de juny tindrà lloc la tercera i quarta trobada per a instagramers les bases 

de la qual poden consultar-se a la web www.mercabarnaenfoca.com.  

Entre tots els participants, el jurat seleccionarà les dues sèries fotogràfiques que millor 

reflecteixin la vida, les persones, la vitalitat d'un dels mercats més grans d'Europa. Els 

seus productes frescos, la varietat de verdures i fruites tant nacionals com exòtiques. 

La seva gran capacitat logística. Aquest gran mercat que no dorm per alimentar a tota 

una ciutat. 

La comunicació dels 10 finalistes es realitzarà a través dels perfils en xarxes socials de 

‘Mercabarna Enfoca’ a partir de l'1 de juliol, un per dia. El lliurament de premis als 

guanyadors tindrà lloc el 15 de juliol de 2016. 

 

Com participar i bases del concurs en: www.mercabarnaenfoca.com   

 

Facebook: Mercabarna Enfoca / Instagram: Mercabarna Enfoca 

Més informació: 
Pilar Almenar 
Responsable de Prensa de Mercabarna Enfoca 
Tel: 639580653  
prensa@mercabarnaenfoca.com 
 
Més informació: 
Roser Lapuente Camins 
Departamento de Medios de Comunicación 
Tel: 93 556 35 08 /93 556 30 00  
lapuente@mercabarna.cat 

 

http://www.mercabarnaenfoca.cat/

