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Exposició de Mercabarna al Palau Robert

Sis frigorífics plens d’aliments il·lustraran l’evolució de la nostra
dieta en els últims 50 anys i les tendències de futur
Es presentarà el nou estudi ‘Les 4 tendències actuals i de futur de
l’alimentació a Espanya’, encarregat per l’Observatori de Tendències de
Mercabarna
Amb motiu del 50è aniversari de Mercabarna, el mercat majorista inaugura l’exposició “50
anys d’evolució de l’alimentació a Catalunya”. Per fer-ho, es disposaran sis frigorífics
característics de cada dècada on els visitants podran observar com ens hem alimentat al llarg
d’aquests anys i les novetats que s’han anat introduint, especialment en producte fresc. Cinc
neveres contindran els aliments de les diferents dècades i una sisena les tendències de futur.
La mostra, que serà itinerant, ha comptat amb la col·laboració de Fundació Alícia i estarà
oberta als ciutadans del 8 a l’11 de maig als Jardins del Palau Robert.
La roda de premsa tindrà lloc el proper dia 8 de maig, a les 11 hores, als Jardins del Palau
Robert, i comptarà amb l’assistència de la regidora de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de
Barcelona i presidenta de Mercabarna, Montserrat Ballarín, el director general de Mercabarna,
Josep Tejedo, i el director de Fundació Alícia, Toni Massanés.
Amb motiu de la presentació de l’exposició als mitjans de comunicació, es donarà a conèixer
l’últim estudi elaborat per l’Observatori de Tendències de Mercabarna, ‘Les 4 tendències
actuals i de futur de l’alimentació a Espanya’, en un moment en què el consumidor vol
productes saludables, de proximitat, fàcils de preparar i que li aportin plaer.

PRESENTACIÓ EXPOSICIÓ “50 ANYS DE L’ALIMENTACIÓ A CATALUNYA” I ESTUDI “LES 4
TENDÈNCIES ACTUALS I FUTURES DE L’ALIMENTACIÓ A ESPANYA”
Dia: Dilluns 8 de maig
Hora: 11 hores
Lloc trobada: Jardins del Palau Robert (Passeig de Gràcia, 107 – Barcelona)

Per a més informació, gestió d’entrevistes o confirmació d’assistència:
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

