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Correus presenta un segell que commemora els 50 anys 

del Mercat de Fruites i Hortalisses de Mercabarna 
 

Amb una tirada de 135.000 unitats, el segell mostra un primer pla de les 

caixes que omplen de color els llocs dels mercats 

 

 

 

 

 

 

 

Mercabarna, 25 de febrer de 2022.- Correos ha presentat un segell que commemora els 50 anys 

del trasllat del Mercat Majorista de Fruites i Hortalisses de l'antic mercat del Born -al centre 

de la ciutat-, a la seva ubicació actual, Mercabarna, una efemèride important per garantir el 

proveïment de producte fresc als ciutadans de Barcelona i Catalunya. 

A l'acte de presentació, que ha tingut lloc a la seu de Mercabarna, hi han assistit el president de 

Correus, Juan Manuel Serrano; el president de Mercasa, José Ramón Sempere; i el director 

general de Mercabarna, Jordi Valls, entre d'altres. En finalitzar l'acte, s'ha realitzat el tradicional 

mata-segellament del primer dia. 

50 anys del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna 

Inaugurat el 1876, el mercat del Born va ser el primer gran exemple de l'arquitectura de ferro a 

Barcelona i fins al 1921 va funcionar com a mercat del barri de la Ribera. L'augment imparable 

del comerç a l'engròs, la congestió del mercat del Born i el creixement de la ciutat comtal durant 

la primera meitat del segle XX van propiciar que passés a concentrar tots els majoristes de fruites 

i verdures de la ciutat. 

Aquesta mesura, que en principi havia de ser provisional, va durar 50 anys. Al llarg d'aquesta 

etapa, els mercats de la ciutat van duplicar la seva activitat i el Born, com a mercat central, no 

podia proporcionar tots els serveis necessaris. Per això, el 1971 es va traslladar el mercat 

majorista a la Zona Franca de Barcelona, dins del recinte de Mercabarna, un emplaçament 

logístic de primer ordre que proporcionava avantatges per a majoristes i compradors. 

El canvi d'ubicació a la Zona Franca de Barcelona, una de les àrees logístiques més importants 

d'Espanya, va potenciar el creixement i modernització de les empreses majoristes dedicades al 

comerç hortofructícola. L'àrea d'influència del mercat va créixer, passant de proveir només la 

ciutat de Barcelona a fer-ho també a tot Catalunya, Espanya i posteriorment a nombrosos països 

del món. Actualment, Mercabarna proveeix de productes frescos uns 10 milions de  
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consumidors. Això l'ha fet convertir-se en un dels mercats majoristes líders en 

comercialització, innovació i exportació d'Europa. 

Actualment Mercabarna està constituïda per l'Ajuntament de Barcelona, Mercasa i la 

Generalitat de Catalunya. El Sector de Fruites i Hortalisses de Mercabarna aglutina 210 

empreses i comercialitza anualment més de 2 milions de tones de productes convertint-se en 

un referent mundial. 

Un volum que suposa al voltant del 30% del total de fruites i hortalisses comercialitzades a la 

Xarxa de 24 Mercas que gestionen a tot Espanya Mercasa i els Ajuntaments de les respectives 

ciutats on se situen aquests grans mercats. 

El segell presentat avui pertany a la sèrie Efemèrides i té una tirada de 135.000 unitats. La 

imatge mostra un primer pla de les caixes que omplen de color els llocs dels mercats. 

En efecte, els majoristes que operaven al Born, organitzats en gremi hortofructícola, almenys 

des del 1947, amb diferents denominacions, i precursors de l'actual associació gremial 

d'empresaris majoristes AGEM, a Mercabarna, van veure en aquest trasllat oportunitats de 

millorar. Els avantatges que oferia Mercabarna als majoristes i també als seus clients, els 

minoristes, eren molts: millors condicions higiènic sanitàries, aparcament per poder fer les 

compres amb comoditat, millor control de les vendes, etc. 

Característiques tècniques 

- Procediment d'impressió: Offset. 

- Suport: Estucat, engomat, fosforescent. 

- Format del segell: 40,9 x 28,8 mm (horitzontal). 

- Dentat del segell: 13 3/4 (horitzontal) i 13 1/4 (vertical). 

- Efectes en plec: 25 segells. 

- Valor postal del segell: 0,85€. 

- Tiratge: 135.000 segells. 

 
 

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   
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