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Unes 1.000 persones han celebrat el 50è aniversari 

del trasllat del Born a Mercabarna 

De proveir Barcelona a alimentar Catalunya i exportar-ne un 30%  

Aquest matí, Mercabarna ha reunit 1.000 persones en una diada festiva per 

commemorar el 50è Aniversari del trasllat del Mercat Central del Fruites i Hortalisses de 

l’antic mercat del Born a Mercabarna, al 1971. 

L’acte, organitzat per Mercabarna i l’Associació d’Empresaris Majoristes de Fruites i 

Hortalisses de Barcelona i Província (AGEM), ha congregat majoristes, detallistes i 

treballadors del mercat que han participat acompanyats de les seves famílies. 

Montserrat Ballarín, regidora de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona i 

presidenta de Mercabarna ha participat en la festa, i ha destacat els èxits del Mercat 

Central de Fruites i Hortalisses des del seu trasllat a Mercabarna. “El secret d’aquest èxit 

-ha afirmat Ballarín- ha estat l’estreta col·laboració que durant aquests 50 anys hi ha 

hagut entre el sector públic, Mercabarna i l’Ajuntament de Barcelona, i els sector 

privat, els majoristes del mercat. Aquest treball en equip ha situat el Mercat a la 

bandera d’Europa”. 

Per la seva banda, els majoristes del Born, que des de l’any 1947 estaven organitzats en 

un gremi precursor de l’actual AGEM, van veure en el trasllat de l’antic mercat una 

oportunitat per millorar. El canvi, però no va ser un procés fàcil perquè molts majoristes 

i detallistes s’hi oposaven. Finalment, es va imposar la postura d’aquells que veien els 

avantatges del trasllat a Mercabarna. Eusebi Guiral, un dels majoristes que va viure 

aquest procés ho explica: “els qui treballàvem al Born teníem por, Mercabarna 

quedava molt lluny i molts de nosaltres vivíem i teníem la vida organitzada a prop de 

l’antic mercat, al Barri de la Rivera. Poc a poc vam veure que el canvi era positiu, 

l’aparcament, les comoditats i la logística milloràvem molt, així com també les 

possibilitats de créixer a nivell comercial i les condicions higiènic sanitàries”. 

La festa ha començat amb una bicicletada en què els participants han pogut viatjar 

virtualment del Born a Mercabarna. Una exposició fotogràfica ha recordat la història 

comercial de l’antic mercat del Born, el trasllat del Mercat Central de Fruites i Hortalisses 

a Mercabarna i com aquest mercat s’ha convertit en un dels més importants d’Europa. 

Els infants han participat en tallers centrats en descobrir i experimentar amb fruites i 

hortalisses, i tots els participants han pogut degustar productes de tardor. La festa ha 

acabat amb un concert de rumba. 
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El Born acollí el comerç majorista hortofructícola de Barcelona 100 anys 

Des de l’edat mitjana, la plaça del Born de Barcelona fou el lloc habitual de tota classe 

d’actes públics -tornejos, justes, processons, carnavals, etc.-, a més de les Fires del Vidre 

i l’Argenteria, que se celebraven per Any Nou. A partir del segle XVIII, especialment 

després de la Guerra de Secessió, la zona del Born va reforçar el seu significat comercial,  

fins que s’hi construí el Mercat, que actualment és part entranyable del paisatge urbà 

barceloní. 
 

Obra de Josep Fontseré, fou construït el 1874 i, de fet, fou un projecte perfeccionat del 

mercat majorista de les Halles de París. Actualment, el Born és considerat un edifici molt 

important per aquesta estructura metàl·lica i un dels més representatius de la moderna 

enginyeria de ferro i acer que s’obrí camí a final del segle passat. 

Durant 100 anys, el Born va acollir el Mercat Central de Fruites i Hortalisses de 

Barcelona y als seus voltants varen sorgir nombrosos magatzems i comerços relacionats 

amb la indústria alimentària, fins que es decidí el seu trasllat a Mercabarna al 1971. 

El trasllat permeté la supervivència del petit i mitjà comerç 

Davant el gran creixement demogràfic i econòmic de les ciutat als anys 60, el trasllat del 

mercat a Mercabarna va permetre la seva supervivència i també la del petit i mitjà 

comerç d’aliments frescos de Catalunya que es proveeix al gran mercat, a diferència del 

que va succeir a la major part de ciutats del centre i nord d’Europa, on els mercats 

majoristes van morir atrapats al centre de les urbs i les empreses de la gran distribució 

van agafar el seu relleu. 
 

El trasllat del mercat a Mercabarna, situada a la Zona Franca de Barcelona, una de les 

àrees logístiques més importants d’Espanya, va potenciar el creixement i la 

modernització de les empreses majoristes dedicades al comerç hortofrutícola. L’àrea 

d’influença del mercat va passar de proveir Barcelona a fer-ho, també, a la seva àrea 

metropolitana, abastant posteriorment tot Catalunya fins arribar actualment als 10 

milions de consumidors d’Espanya i d’altres països europeus.  

Altre fet important en la història del Mercat Central de Fruites i Hortalisses va ser el seu 

canvi d’horari de nocturn a diürn, al 1988, molt polèmic per l’oposició de molts 

detallistes de l’època. Aquest fet, impulsat l’AGEM, que en aquell moment liderava 

l’empresari hortofructícola, Joan Llonch va contribuir a la modernització del sector, 

gràcies a la millora de vida dels seus agents i a la promoció del relleu generacional. El 

canvi d’horari va afavorir que els sector de la distribució moderna i la restauració 

esdevinguessin compradors del mercat, el primer del món amb activitat diürna. 

Un mercat a la bandera d’Europa 

Els canvis d’espai i d’horari, acompanyats del caràcter emprenedor de les empreses del 

mercat hortofructícola, han afavorit que molts majoristes hagin pogut desenvolupar a 

Mercabarna, a l’entorn del Mercat Central, noves activitats per donar valor afegit als 

productes (maduradors de fruites, processadors de tubercles, quartes i cinquenes  
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gammes, etc.) i servei als clients (logística, import-export, etc.). També han permès la 

seva adaptació constant a les necessitats dels consumidors i del comerç. 
 

Al 2014, l’Ajuntament de Barcelona, Mercabarna i l’AGEM van signar un acord per 

modernitzar les infraestructures del mercat. Les obres es van iniciar al 2015 i s’han 

portat a terme sense aturar l’activitat del Mercat. 
 

Actualment, el Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna està situat a la 

bandera d’Europa. Amb 133 empreses majoristes i 10 cooperatives agràries, 

comercialitza 1.200.000 tones de productes a l’any i n’exporta el 30%.  

 

Més informació:  
 
Roser Lapuente, Cap de Mitjans de Comunicació 
T. 93 556 35 08/93 556 30 00/610 59 50 24; lapuente@mercabarna.cat 
 
Elisabet Carvajal, Servei Premsa Empreses Majoristes Mercabarna /AGEM 
646 22 02 68 ecarvajal@assocome.com  comunicacio@agem.mercabarna.com 
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