
Convocatòria de premsa 

 

1a Cursa Mercabarna  
 

Una cursa per descobrir la ciutat que t’alimenta 
 

 Unes 2000 persones visitaran per primer cop els mercats centrals de 
Barcelona 
 

 Jocs amb aliments frescos: curses amb sacs de patates, Passa’m el 
plàtan, Trivial Mercabarna, Fotomaton dels Mercats... 
 

 La primera activitat de La Marató de TV3 

 

El proper 4 d’octubre, se celebrarà la 1a Cursa Mercabarna, una festa que presentarà 

per primer cop aquest gran mercat als ciutadans, combinant menjar saludable, esport, 

jocs i solidaritat. Hi participaran unes 2000 persones, que se sorprendran amb la 

grandària de Mercabarna, visitant els mercats i prenent part en tot un seguit 

d’activitats relacionades amb els aliments frescos. 

La Cursa començarà a les 11h amb dos recorreguts, de 5 o 10 Km, que travessaran els 

Mercats de Fruites i Hortalisses, el del Peix i altres instal·lacions d’aquesta gran ciutat 

alimentària. Aquests mercats, tot i tancats en ser diumenge, estaran ambientats per 

donar una idea de com és una jornada de treball normal. 

Tant els participants a la Cursa com els qui no vulguin córrer gaudiran de les Curses 

amb sacs de patates, el Passa’m el plàtan, el Trivial Mercabarna, el Fotomaton dels 

mercats, el taller de brotxetes de fruita i moltes altres activitats organitzades per a 

grans i petits. Per acabar se celebrarà una gran sardinada i botifarra familiar. 

Tots els diners recollits en l’esmorzar (els qui no participen a la Cursa paguen 3€), i les 

donacions voluntàries dels inscrits, aniran a parar a La Marató de TV3, dedicada 

enguany a la diabetis i l’obesitat infantil. 

 

Dia:    Diumenge, 4 d’octubre 
Hora: 10.30h (entrar per peatge manual d’accés a Mercabarna i preguntar per 
l’aparcament de premsa) 
Lloc:   Carrer Major de Mercabarna, 76. Mercabarna. Barcelona 
Programa:  
    -10.00h. Jocs familiars relacionats amb els aliments frescos   
    -11.00h. Inici I Cursa Mercabarna i Jocs relacionats amb els aliments frescos 
    -11.30h. Sardinada i botifarrada popular 
 

 

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