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3a Cursa Mercabarna: Descobrir i córrer pels mercats centrals 
 

Uns 4.500 ciutadans han participat a la Cursa Mercabarna 
i a la festa dels 50 anys del gran mercat 

 

Els majoristes han aportat 15.000 sardines i 17.000 Kg de fruites, 
hortalisses i carn per alimentar els participants  

 
 

Una festa solidària amb la causa de la Fundació Arrels que atén 
persones sense llar a Barcelona. 

 
 
Avui, diumenge, 8 d’octubre, Mercabarna ha tornat a obrir les seves portes als ciutadans per 
celebrar la 3 edició de la Cursa que travessa les seves instal·lacions i que té per objectiu donar a 
conèixer un dels mercats majoristes més importants del món entre els barcelonins. Enguany, 
aquesta Cursa popular, lúdica i solidària, a la vegada, ha concentrat unes 4.500 persones, 10 més 
que l’any passat, entre els corredors i els seus familiars i amics, en coincidir amb el 50è Aniversari 
de Mercabarna, motiu pel qual el mercat ha preparat moltes activitats, regals i sorpreses per 
celebrar-ho.  

Per a la presidenta de Mercabarna i regidora de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona, 
Montserrat Ballarín, “aquesta Cursa serveix per mostrar als barcelonins aquesta gran ciutat 
alimentària, un dels motors econòmics de Barcelona i una plataforma fonamental per garantir 
l’oferta i varietat de producte fresc que hi ha Catalunya”. “Un mercat –ha continuat Ballarín- del 
que ens podem sentir orgullosos perquè gaudeix de gran prestigi en el sector agroalimentari 
internacional pel seu funcionament i pel dinamisme de l’empresariat que integra les més de 700 
empreses que hi operen al seu recinte”. 

Córrer per dins dels mercats centrals de fruites i peix 
A la Cursa, que ha començat a les 11h del matí, hi han participat un total de 2.000 persones, 998 
ho han fet en la distància de 5 Km i 1.002 en la de 10 km. Els corredors han travessat els Mercats 
Centrals de Fruites i Hortalisses, el del Peix i altres instal·lacions d’aquesta gran ciutat alimentària. 
Tot i ser diumenge, hi havia parades obertes per  donar una idea de com són els punts de venda 
d’un mercat a l’engròs. 

Un dinar solidari i un pastís gegant pel 50 Aniversari  
Un altre dels factors de l’èxit de la Cursa Mercabarna ha estat els abundants i deliciosos aliments 
del seu Àpat Solidari: 15.000 sardines, 2.000 mil kg de fruita, aportats per les empreses majoristes 
de Mercabarna, així com 3.000 mil botifarres per a tots els assistents. Però la novetat d’enguany ha 
estat, sense dubte, l’enorme pastís de 5 pisos i quasi 2 metres d’alçada, encarregat al reconegut 
pastisser català, Christian Escribà, per tal de commemorar el 50è  

 



 
 

Nota de premsa: diumenge, 8 d’octubre 2017 
 
 

  
  

 

aniversari de Mercabarna. El pastís estarà decorat amb els aliments frescos que es poden trobar als 
mercats centrals. 

Enguany, els més 6.000 € recollits entre aquest esmorzar popular (els qui no participaven a la Cursa 
pagaven 3€), les donacions voluntàries dels inscrits, i l’aportació de l’Obra Social La Caixa (ha donat 
la mateixa quantitat de diners que s’han recollit a la Festa) seran per a la de la Fundació Arrels, que 
des de fa 30 anys s’encarrega d’atendre a persones sense llar a Barcelona 

Un Xef-mag contra el malbaratament alimentari 
Entre les més de 30 activitats alimentàries i esportives de la festa, el que més ha sorprès els 
assistents ha estat l’espectacle de màgia, la Nevera de Profit, en què un xef-mag, amb una nevera 
com la que podem trobar a qualsevol cuina, ha fet aparèixer i desaparèixer suculents plats 
elaborats, tot fent interessants propostes per a no malbaratar els aliments a les nostres llars.  

A més, la festa ha comptat amb tot d’activitats esportives per a nens, entre les que ha destacat una 
cursa infantil per franges d’edat, en què hi ha participat 500 infants d’entre 5 i 15 anys. 

També s’han celebrat divertits tallers per transmetre els avantatges d’una alimentació sana i 
equilibrada (Construeix la piràmide dels aliments, tallers de cuina sana...), i altres amb la finalitat de 
descobrir Mercabarna als participants (Mots encreuats, Fotomaton Mercabarna...) 

Cada Bossa del Corredor amb 8kg d’aliments frescos 
La Bossa del Corredor que s’han emportat cadascun dels 2.000 participants a la Cursa, plena 
d’aliments frescos cedits per les empreses majoristes de Mercabarna, contenia prop de 8 kg entre 
mandarines, kiwis, pinya, pomes, peres, moniatos, amanida, salsitxes i alguns regals que 
Mercabarna ha afegit pel seu aniversari, com receptes culinàries saludables elaborades per la 
Fundació Alícia. En total per omplir les 2.000 Bosses s’han emprat 15.000 kg. 

Els guanyadors de la Cursa premis 
Els guanyadors de la cursa de 10K, han estat en la categoria masculina, Juan Manuel Álvarez i Sonia 
Gallego, en la femenina i els de la de 5K han estat El Medhi Aboujanah i María Ruíz. En la categoria 
d’empresas de Mercabarna, Nufri, companya especialitzada en la comercialització de fruites i 
hortalisses s’ha endut el trofeo especial a l’empresa més runner.  

 

A Mercabarna es troben cada dia 23.000 professionals agroalimentaris  
Mercabarna és una 'ciutat alimentària' que bull les 24 hores del dia amb un objectiu clar: garantir 
l'aprovisionament d'aliments frescos als ciutadans de Catalunya. En les seves 90 hectàrees (90 illes 
de l’eixample), concentra els mercats majoristes de Barcelona (els mercats centrals de fruites i 
hortalisses, peix i marisc i flors i plantes), l'Escorxador i més de 700 empreses especialitzades en 
l'elaboració, el comerç i la distribució de productes alimentaris frescos. 
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En aquesta ciutat, on hi treballen quasi 8.000 persones, es concentren cada dia 23.000 professionals 
per proveir-se dels aliments, que després trobarem en els mercats i comerços minoristes, 
supermercats i restaurants. 

 

 

Mercabarna és un dels principals mercats europeus i un eix fonamental per al sector agroalimentari 
català. Amb 2 milions de tones de productes frescos comercialitzades a l'any, aquest gran mercat 
alimenta més de 10 milions de consumidors. 

 
 
 
 

Més Informació: 
Roser Lapuente 
Cap de Mitjans de Comunicació  
T. 93 556 35 08/ 93 556 30 00  
mòbil: 610 59 50 24 
lapuente@mercabarna.cat

mailto:lapuente@mercabarna.cat
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