Nota de Premsa

1a Cursa Mercabarna

Més de 3.000 persones han descobert avui Mercabarna, la ciutat
que ens alimenta
La primera activitat de la Marató de TV3
Avui, 4 d’octubre, s’ha celebrat la 1a Cursa Mercabarna, una festa familiar que ha presentat per
primer cop aquest gran mercat als ciutadans, combinant menjar saludable, esport, jocs i
solidaritat. Hi han participat més de 3.000 persones, entre corredors i acompanyants que s’han
sorprès davant la grandària (900.000m2, 90 illes de l’eixample) de la ciutat que els alimenta,
visitant els mercats centrals de Barcelona i prenent part en tot un seguit d’activitats relacionades
amb els aliments frescos. L’objectiu de Mercabarna ha estat mostrar aquest polígon alimentari -un
dels més importants d’Europa quan a comercialització de productes frescos i un referent al món
quan a gestió i infraestructures-, poc conegut pel ciutadans de Barcelona no professionals de
l’alimentació.
Córrer per dins dels mercats centrals de Barcelona
A la Cursa, que ha començat a les 11h del mati, hi han participat un total de 1.520 persones, 770 ho
han fet en la distància de 5 Km i 750 en la de 10 km. El corredors han passat per dins dels mercats
centrals de fruites i hortalisses i peix que, tot i tancats en ser el dia de descans setmanal, estaven
ambientats perquè els visitants es fessin una idea de com és una jornada normal de mercat. En el
cas del Mercat Central de Fruites i Hortalisses (7 naus com la de l’antic Mercat del Born, de on
prové aquest mercat) hi havia diverses parades majoristes obertes, mostrant la gran oferta i
varietat d’aquests productes que s’hi poden trobar. Pel que fa al Mercat Central del Peix –en ser el
peix un producte molt perible- no hi havia producte exposat, però grans altaveus reproduïen el
xivarri que hi ha en la gran nau que alberga aquest mercat quan s’apleguen de matinada els 2.000
professionals que assisteixen a comprar o a vendre.
Els corredors també vam recórrer la Zona Activitats Complementàries de Mercabarna que alberga
tota mena d’empreses d’elaboració d’aliments frescos i companyies de serveis especialitzats en
aquests productes.
Jocs per a grans i petits
Mentrestant, els acompanyats dels corredors han pogut gaudir de moltes activitats relacionades
amb els aliments frescos i amb Mercabarna: tallers per a infants amb fruites i hortalisses
d’elaboració de brotxetes, un trivial sobre Mercabarna, curses amb sacs de patates, el fotomatón
dels mercats...
Esmorzar solidari
Després de la cursa, corredors i acompanyats han pogut gaudir d’un gran esmorzar a base de
sardines, botifarres i fruites. Els acompanyants no inscrits a la cursa, que han volgut esmorzar, han
pagat per aquest àpat 3€ que es destinaran integrament a la Marató de TV3. En total se n’han
recollit 3.000 € que aniran a parar a aquesta causa.
Una bossa del corredor fresquíssima
Tots els inscrits a la cursa han rebut una original bossa del corredor plena d’aliments frescos,
obsequi de les empreses del recinte. Peix, salsitxes, enciam, patates, mandarines, peres, plàtans,
pomes o kiwis són alguns dels productes que contenia.
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Els guanyadors
Els guanyadors de la distància de 5Km han estat el següents: Eloi Borrás, primer classificat; Angel
Ucendo, segon; i Carlos Jiménez Vega, tercer, en la categoria masculina. En la femenina, la primera
classificada ha estat Ana Martínez Pascual; Natalia Cobos, la segona i Patricia Fernández Toi, la
tercera.
En la distància de 10Km, els guanyadors han estat els següents: Sergi Cinca, primer classificat; Javier
García González, segon; i David Rueda, tercer, en la categoria masculina. En la femenina, la primera
classificada ha estat Eva Pupim; Sonia Gallego, la segona i Marina González Guerrero, la tercera.
En la categoria de discapacitat físic, la guanyadora ha estat Eva Martínez López, en la de
discapacitat sensorial, Antonio Andrés i en la de discapacitat intel·lectual, Marina Riley .
També hi ha hagut trofeu per al participant més jove de la Cursa, que en aquest cas han estat els
bessons Anna i Agustí Costabella, de 12 anys, que han entrat plegats a la meta, i per a Maria Ferré,
la més gran, de 83 anys.
A més dels trofeus, tots ells rebran una gran cistella de fruites i un ram de flors, productes frescos
de Mercabarna.
Una ciutat que no dorm
Mercabarna és el gran mercat majorista d’aliments frescos de Barcelona. Situat a la Zona Franca, en
aquest recinte hi ha més de 700 empreses especialitzades en la elaboració, comerç, distribució,
importació i exportació de fruites, hortalisses, carn, peix, marisc, flors i plantes.
L’activitat a Mercabarna és constant les 24 hores del dia per garantir que els productes frescos
arribin als ciutadans. Tot comença en plena nit, al Mercat Central del Peix. Després el segueixen
l’Escorxador i Mercabarna-flor i ja, de matí, el Mercat Central de Fruites i Hortalisses. I, durant tot el
dia, el moviment no s’atura a les empreses situades als voltants dels Mercats Centrals.
El teu rebost de productes frescos
Cada any, a Mercabarna es mouen 2 milions de tones de productes. Estem davant d’un dels
principals mercats europeus d'aliments frescos, no només per la quantitat, sinó també per la gran
varietat de productes, de proximitat i d’arreu del món, que podem trobar-hi.
A Mercabarna també es preparen molts dels aliments processats que es poden comprar o consumir
a diferents establiments. Hi ha empreses que elaboren amanides llestes per menjar, broquetes de
carn i verdures, filetegen peix, couen marisc, netegen, tallen i envasen patates, entre d’altres.
Espai de trobada per als professionals agroalimentaris
Unes 23.000 persones, entre agricultors, majoristes, minoristes (botigues de barri, mercats
municipals, supermercats...), restauradors, transportistes, etc., conflueixen cada dia a Mercabarna.
La interacció entre tots ells genera una transferència d’experiència i coneixements sobre el
producte fresc i les tendències de consum que és bàsica per oferir un servei de qualitat als
ciutadans.
La ciutat que t’alimenta
Mercabarna és una ciutat dins de la ciutat. Una ciutat que és un pol econòmic i d’ocupació (7.000
treballadors directes). Una peça clau per al nostre model alimentari i per a la nostra salut. Una
ciutat que alimenta a més de 10 milions de ciutadans de Catalunya, Espanya i la resta del món.
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