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Jaume Collboni assisteix a la segona edició del ʻTastaʼM  ̓al Mercat de la Guineueta a Nou
Barris

09/09/2022

Temps estimat de lectura: 1 minut

Dissabte 10 de setembre, a les 12.00 h al Mercat de la Guineueta (Pg Valldaura 186), el primer tinent dʼalcaldia dʼEconomia, Treball, Competitivitat i Hisenda, Jaume Collboni; el
regidor del districte de Nou Barris, Xavier Marcé i la regidoria de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda. Montserrat Ballarín assistiran a la segona edició de
lʼesdeveniment gastronòmic ʻTastaʼM .̓

L̓ activitat gastronòmica oberta al barri tindrà lloc dʼ11 a 15h a les portes del Mercat de la Guineueta amb una sardinada popular, a més de la degustació gratuïta de sardines i
beguda i haurà música i dinamització.

El cicle ʻTastaʼMʼ pretén dinamitzar el territori, des dʼun punt de vista gastronòmic i cultural, posa de manifest que els mercats són el punt de vertebració econòmica i social de la
ciutat i actuen com a prescriptors dʼuna alimentació saludable amb el consum del producte de qualitat, proximitat i temporada.

Aquesta serà la segona de cinc accions que conformen el cicle, que sʼestendrà fins al juny del 2023, i que es durà a terme a diferents barris, coincidint amb les festes de la Mercè, la
Castanyada, el Carnaval i Sant Joan. La intenció és realitzar aquestes activitats a prop dʼun mercat obert, amb lʼobjectiu de vincular aquests equipaments amb el territori i
dinamitzar els barris i els mercats.

Aquesta activitat, iniciada el passat 18 de juny amb una musclada popular al mercat de la Barceloneta, està impulsada per lʼInstitut Municipal de Mercats de Barcelona i la Federació
de Mercats Municipals (FEMM).

Compartiu aquest contingut

Paraules clau
la Guineueta/ mercat/ Nou Barris/
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