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Mercabarna torna a obrir les portes als ciutadans amb una jornada  

lúdic-esportiva per a petits i grans 
 
 

Arriba la 4tr edició de la cursa més apetitosa 
 

La captació íntegra de l’àpat solidari i els donatius aniran destinats a un 
programa esportiu per a infants en risc d’exclusió social 

 
Diumenge, 7 d’octubre, Mercabarna tornarà a obrir les seves portes als ciutadans per 
celebrar la quarta edició de la seva Cursa popular, que recorrerà alguns dels seus 
mercats més emblemàtics. Com en anteriors edicions, se celebraran activitats i tallers 
relacionats amb l’alimentació saludable i l’esport que aniran dirigits a esportistes i 
acompanyants de totes les edats.  

 

S’espera que unes 4.000 persones, entre corredors i acompanyants, puguin participar 
en aquesta festa que també és solidària. Enguany, tots els diners recaptats seran per a 
la Fundació Esport Solidari Internacional, que ajuda mitjançant l’esport a infants i joves 
d’arreu del món que viuen en la pobresa. 
 

L'euro solidari que aportin els corredors en el moment de fer la inscripció i el import 
que es recapti per la venda de tiquets per al dinar es destinaran íntegrament a aquesta 
entitat social. L'Obra Social de La Caixa, com a col·laboradora social de la Cursa, 
aportarà un euro solidari per cada euro que es reculli en el menjar. A més, al recinte de 
la Cursa s'instal·larà un punt de recollida de material esportiu (roba, calçat, pilotes, 
etc.) que es lliurarà també a la Fundació Esport Solidari Internacional. 
 

La Cursa  

La cursa començarà a les 11h al centre de Mercabarna. Els participants hauran pogut 
triar entre dos recorreguts, de 5 o 10 Km, respectivament, que travessaran, entre 
altres indrets del recinte alimentari, alguns mercats centrals: El Mercat Central de 
Fruites i Hortalisses, amb parades obertes per donar una idea de com és el seu dia a 
dia, i el del Peix que, tot i sense activitat, permetrà imaginar com es produeix la venda 
cada matinada. 
 

Activitats per a tota la família 

Els familiars i amics dels participants a la cursa podran gaudir de moltes activitats 
relacionades amb l'esport i l'alimentació saludable, així com de tallers que ajudaran a 
no malbaratar els aliments. Els infants i joves entre 5 i 15 anys podran participar en 
carreres per categories d'edat (és necessària la inscripció prèvia) i gaudir del circuit de 
proves atlètiques: salt de longitud, llançament de pes i vòrtex, carreres d'habilitats ... 
 

Els aliments frescos, protagonistes de la jornada 

Tots els inscrits a la cursa rebran una original bossa plena d’aliments frescos de 

màxima qualitat, obsequi de les empreses i associacions empresarials del recinte que, 

com cada any, s’han implicat en aquesta celebració que pretén donar a conèixer 



Nota de premsa: 26 setembre 2018 

Més informació: Roser Lapuente, Cap de Mitjans de Comunicació 
Tl: 93 556 35 08/93 556 30 00/610 59 50 24; lapuente@mercabarna.cat 

 

Mercabarna a la ciutadania. Salsitxes, enciam, mandarines, peres, plàtans, pomes, 

kiwis o tomàquets són alguns dels productes que contindrà. 
 

Després de la cursa, se servirà un gran àpat solidari amb sardinada i botifarrada 

incloses.  
 

Uns convidats amb estrelles 

Els germans Sergio i Javier Torres, xefs i propietaris del restaurant barceloní ‘Cocina 
Hermanos Torres’ , que també participaran a la jornada,  han preparat receptes 
específiques per als esportistes. 
 

Inscripcions 

Les inscripcions es poden fer fins al 4 d’octubre (o quan s’arribin als 2.000 inscrits, que 

és el topall màxim de la Cursa), a través del web www.cursamercabarna.cat.  
 

Els preus per participar-hi són de 10€ (5 Km) i 12€ (10km), fins al 24 de setembre i de 
12€ i 14€, respectivament, a partir d’aquesta data, i inclouen la bossa del corredor, la 
samarreta tècnica i l’àpat solidari. Els acompanyants que no corrin podran gaudir 
gratuïtament de totes les activitats de la festa menys de l’esmorzar solidari, que els 
costarà 3€. 
 

Mercabarna, la ciutat que ens alimenta 

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 (uns 90 camps de futbol), hi ha 700 empreses majoristes 
especialitzades en l'elaboració, el comerç i la distribució de productes alimentaris 
frescos i l’Escorxador. Les empreses dedicades al comerç estan dins dels mercats 
centrals de fruites i hortalisses, peix i marisc i flors i plantes, i la resta al voltant d’ells. 
 

En aquesta ciutat es concentren cada dia 23.000 professionals, entre els 7.500 

treballadors de les empreses majoristes situades a Mercabarna i la resta que venen a 

proveir-se dels aliments, que després trobarem en els mercats municipals, comerços 

minoristes, petits i mitjans supermercats i restaurants. Mercabarna és un dels 

principals mercats europeus i un eix fonamental per al sector agroalimentari català i 

espanyol. Amb 2 milions de tones de productes frescos comercialitzades a l'any, 

aquest gran mercat alimenta més de 10 milions de consumidors. 

http://www.cursamercabarna.cat/informacio

