
 

 
 
 

 

 
 

Organitzen el Gremi de Majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna i  
el Gremi de Peixaters de Catalunya 

 

El Mercat de la Concepció dóna el tret de sortida a 
la festa més gran dedicada al musclo català  

 
El 15 de juny, a les 11.30, obertura oficial de  

“Revetlles d’Estiu amb Musclos i Cava” que celebra 5 anys 
 

Barcelona,  juny 2016.  El mercat de la Concepció donarà el tret de sortida a “Revetlles 
d’Estiu amb Musclos i Cava” el dia 15 de juny a les 11.30 del matí. El mercat barceloní del 
carrer Aragó acollirà l’obertura oficial de la cinquena edició de la campanya que es 
prolongarà durant tres dies i se celebrarà a 5 mercats municipals (La Concepció, Sants, El 
Ninot, La Marina, i La Muntanyeta, a Sant Boi).    
 L’acte d’obertura comptarà amb l’assistència dels presidents del Gremi de 
Majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna (GMP), Leandro Serra, del Gremi 
de Peixaters de Catalunya (GPC), Alex Goñi, i de la Federació de Productors de Mol·luscs 
del Delta de l’Ebre (FEPROMODEL), Miguel Carles. També hi assistiran el director general 
de Mercabarna, Josep Tejedo; el director general de Pesca, Sergi Tudela; el gerent de l’Institut 
de Mercats Municipals de Barcelona, Jordi Torrades;  i el president del Gremi de Restauració 
de Barcelona, Pere Chias, entre d’altres.   
  “Revetlles d’Estiu amb Musclos i Cava” convidarà enguany a més de 7.000 
racions de musclos del Delta de l’Ebre, cuinats a la marinera, i acompanyats d’unes 2.500 
copes de cava Segura Viudas.  La iniciativa s’estén a 5 mercats municipals, un més que 
l’any passat i quatre més que en la seva primera edició, l’any 2012. 
 En la campanya, impulsada pel GMP i GPC,  col·labora des del seu inici 
FEPROMODEL qui aporta tot el mol·lusc necessari per a les degustacions -aquest any 750 kg-. 
També hi participa el Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB amb 
professors i alumnes de sala. Mercabarna i l’Associació de Concessionaris de Mercabarna 
(Assocome) també col·laboren amb la iniciativa. 
 “Revetlles d’Estiu amb Musclos i Cava”  vol recuperar una vella tradició 
gastronòmica mediterrània: les musclades d’estiu. Als pobles costaner, les revetlles de Sant 
Joan, Sant Pere i Sant Jaume se celebraven amb bones cassoles de musclos, coincidint en el fet 
que a l’estiu el mol·lusc mediterrani es troba ben ple i en el seu millor moment de sabor. 
 

         Esperem comptar amb la vostra assistència     

AGENDA:  Acte d’obertura i tast popular “Revetlles d’Estiu amb Musclos i Cava” 
 
Dia:   Dimecres, 15 de juny  
Hora: A les 11.30 h    
Lloc:  Mercat de la Concepció. Aragó 313 – 317, BCN.   
 


