La primera edició de Petit Mercat de Mercats arriba al Mercat
de la Marina
» La Fira Mercat de Mercats arriba al barri de la Marina en una versió més petita
de la festa del producte i de la gastronomia de Barcelona, que se celebrarà els
dies 13 i 14 de maig
» Les parades i els paradistes del Mercat de la Marina reivindicaran la cultura
gastronòmica i sostenible amb els seus productes
» Amb horari continuat de 10 a 22 hores, Petit Mercat de Mercats ofereix
activitats per a tota la família, tapes de mercat i productes de proximitat, entre
d’altres
» Petit Mercat de Mercats reuneix i difon els valors de l’alimentació de qualitat,
de proximitat, ecològica i sostenible, eixos del Comerç Verd
» Aquest és un projecte de l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut
Municipal de Mercats de Barcelona, en col·laboració amb la Federació de
Mercats Municipals de Barcelona (FEMM)
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Una fira pensada per a la ciutadania que s’apropa al territori
Els dies 13 i 14 de maig se celebra la primera edició de Petit Mercat de Mercats, una versió
reduïda de la fira Mercat de Mercats. Un projectes organitzat per l’Ajuntament de Barcelona, a
través de l’Institut Municipals de Mercats de Barcelona (IMMB), amb la col·laboració de la
Federació de Mercats Municipals de Barcelona (FEMM).
Petit Mercat de Mercats celebrarà al Mercat de la Marina l’alimentació de proximitat i de qualitat
amb un seguit de tallers gastronòmics i infantils, esmorzars de forquilla, música en directe i
zones de barbacoa per tastar “in situ” els productes adquirits al mercat.
Aquesta primera edició coincideix amb la festa del barri de la Marina de Sants, la Festa de la
Primavera. D’aquesta manera, la fira s’integra dins del programa cultural del districte i posa en
valor el paper dels mercats com a centres integradors i de participació amb el territori.
Els visitants de la fira podran assistir a tallers culinaris amb experts i prescriptors gastronòmics i
s’organitzaran activitats sobre el món de la gastronomia per als més petits. A més a més,
podran gaudir d’espectacles d’art de carrer, concerts en viu i actuacions de ball de jazz i
flamenc de la mà d’artistes i agrupacions locals, com el Centre Cultural Estrellas Altas, que és
membre de la Unió d’Entitats del Barri de la Marina. Al mateix temps, es podran degustar tapes
de mercats elaborades per diferents restaurants del barri.

Els comerciants del Mercat de la Marina oferiran els seus productes
El producte de qualitat serà el protagonista indiscutible de la fira, de la mà dels comerciants del
Mercat de la Marina, que en seran els màxims representants des de les seves parades, on els
ciutadans podran comprar productes frescos de les diferents categories: fruites i verdures,
llegums, especialitats, xarcuteria, bacallà, olives, pesca salada, peixos i carns.
La fira comptarà amb un espai amb barbacoes perquè els assistents puguin cuinar allà els
aliments frescos adquirits a les parades del mercat, que els paradistes ja hauran deixat
preparats amb aquest objectiu. D’aquesta manera, es generaran fluxos de circulació entre el
públic del mercat i la fira amb la intenció de potenciar l’entrada al mercat.

ESPAIS DE LA FIRA
Gastronomia i restauració
A la zona de restauració, els estands representatius de restaurants del barri oferiran diverses
tapes, a 3 i 5 euros. Els tiquets de les tapes es podran comprar al punt d’informació de la fira.
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Els restaurants participants seran:
Divendres 13:
Bodega Pasaje
●
●

Tapa 3€: amanida russa
Tapa 5€: rajada a l’all cremat

Bar Iberia
●
●

Tapa 3€: cassoleta de ‘callos’
Tapa 5€: bombeta de bacallà amb làmina de bacallà confitat i allioli d’all negre

Gastrobar La Masia
●
●
●
●

Tapa 3€: bao de galta de porc
Tapa 3€: pastís de formatge
Tapa 3€: croquetes de pollastre amb foie i de pernil ibèric
Tapa 5€: fideuà estil ‘La Masia’

Van Van Food
●
●
●

Tapa 3€: pa del Forn Huguet amb tomàquet i ibèrics de mercat
Tapa 5€: llesca de pa amb alvocat, ruca, tomàquet sec i formatge (vegà/vegetarià)
Tapa 3€: “tapa vermut” amb xips i olives amb salsa

Dissabte 14:
Bodega Pasaje
●
●

Tapa 3€: amanida russa
Tapa 5€: rajada a l’all cremat

Granja Elena
●

Tapa 5€: coca de vedella estofada

Bar Iberia
●
●

Tapa 3€: cassoleta de ‘callos’
Tapa 5€: bombeta de bacallà amb làmina de bacallà confitat i allioli d’all negre
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Van Van Food
●
●
●

Tapa 3€: pa del Forn Huguet amb tomàquet i ibèrics de mercat
Tapa 5€: llesca de pa amb alvocat, ruca, tomàquet sec i formatge (vegà/vegetarià)
Tapa 3€: “tapa vermut” amb xips i olives amb salsa

També es podran adquirir a les taquilles menús de 10 euros amb una tapa de 5€, una de 3€,
beguda o dues aigües a escollir.
A més a més, els dos dies de la fira, entre les 10.00 i les 12.00 h, s’oferirà un “esmorzar de
forquilla” amb els típics “platillos” de mercat elaborats per l’establiment Especialitats Carmen,
del mercat de la Marina.

Aula: tallers i showcookings
Petit Mercat de Mercats comptarà amb un seguit de tallers i showcookings per a tots els
públics, presentats per la Carme Gasull, amb el següent programa:
Divendres 13 de maig
12.00 h - Taller “Pestos de temporada” per LA VESTALE
La Vestale és un projecte de producció gastronòmica vegana i vegetariana, sostenible i
ecològica, feta amb ingredients de fruita i verdura de temporada i Km0. Sabors mediterranis,
tradicions culinàries i mètodes de conserva ancestrals. La seva especialitat és la producció de
conserves i panificats. Els seus creadors són la Mavi, cuinera i arquitecta italiana i el Santi,
cuiner i jardiner. Formen part de la xarxa Slow Food Barcelona i distribueixen a diferents barris
de la ciutat de Barcelona. La seva proposta pel Petit MdM és un taller de creació i elaboració de
pestos amb verdures de temporada, emprant productes de producció local, comprats al Mercat
de la Marina i elaborats pels propis assistents, amb la possibilitat d’endur-se el producte
resultant.
13.30 h - Tast de vins a càrrec de la DENOMINACIÓ D’ORIGEN DE CATALUNYA
16.00 h - Xerrada de MARINA MONSONÍS “Cuina de barri” i presentació del llibre “La
Cocina Situada”
La Marina Monsonís (@graffitireceptes) és una artista visual que treballa amb processos híbrids
i heterogenis de transformació social arrelats als territoris, en projectes col·lectius, comunitaris i
pedagògics que relacionen les ciències del mar, el disseny basat en el lloc, la gastronomia, el
grafiti, la geografia radical, l'etnografia i la memòria crítica, oral i gestual. Treballa en projectes
que connecten la cuina amb aspectes polítics, crítics, socials i transgeneracionals per crear
debats i transmetre coneixements sobre les complexitats i els conflictes que habiten en el km 0.
Està interessada en la convivència d'espais radicals on les persones es constel·len en les
recerques, les tècniques, els sabers locals i globals, antics i emergents, mantenint-se en un
ecosistema generós i enriquidor, on a taula dominin el goig, l'intercanvi i l'harmonia. La Marina
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ofereix una xerrada sobre la Cuina de barri, ja que hi col·labora amb una projecte de cuina
col·lectiva i memòria culinària. Posteriorment, presentarà el seu llibre “La cocina situada”, en el
que parla de la cuina d’aprofitament.
17.30 h - Taller infantil “Collage gastronòmic” d’EL CULTURISTA
Inspirant-se en l’obra il·lustrada d’Eric Carle i Gina Thorstensen, els infants crearan un bodegó
a partir de diferents exemples de collage amb papers pintats.
18.30 h - Taller de menuts de GRANJA ELENA
GRANJA ELENA oferirà un taller “de menuts” amb una proposta de preparació de cap i pota i
callos.

Dissabte 14 de maig
12.00 h - Taller “Dolços de primavera” per SOFÍA I VÍCTOR de Masterchef
Sofía i Vïctor (@sofiamchef6 / @victormchef6) són dos ex concursants de la sisena edició del
programa de Masterchef, i comparteixen projecte de dolços a La Dramerie. Ens proposen un
taller de Dolços de primavera, elaborant tartaletes de crema de vainilla i crema de xocolata,
amb fruites de temporada. Ensenyaran a fer les cremes i decorar amb fruites, i cada participant
podrà endur-se la seva creació. Una proposta de postres senzilla, però bonica, utilitzant
productes de Km 0 i cremes fresques i casolanes.
13.30 h - Taller “Biotiful smoothies, receptes i secrets” per CHLOÉ SUCRÉE de
Beingbiotiful
La Chloé Sucrée és d’origen belga i suís, afincada a Barcelona des de fa anys amb la seva
família i creadora de la plataforma Being Biotiful, que té com a objectiu organitzar els àpats de
la setmana de forma sana i saludable, amb productes de proximitat, senzills i sense processats.
És autora de 3 llibres de cuina, un referent en el sector de la cuina energètica i saludable i
prescriptora dels bons hàbits a la cuina. Ens proposa un taller de creació de “Biotiful smoothies,
receptes i secrets”, aprofitant l’excel·lent i diversa temporada de fruita i verdura per elaborar
begudes nutritives amb alt contingut de vitamines i energia.
16 h - Taller infantil ”Dibuix i ioga” d’EL CULTURISTA
Què passa si unim el dibuix i el ioga? Els nens i nenes estiraran el cos, l’escoltaran i el
transformaran en diferents posicions, algunes inspirades en allò que mengem, i després les
dibuixaran.
17.30 h - Taller “La Ratjada” de BODEGA PASAJE
BODEGA PASAJE oferirà una demostració de com cuinar “ratjada a l’all cremat”, explicant pas
a pas la seva elaboració i les curiositats de la recepta.
19 h - Taller de cerveses per ESTRELLA DAMM
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Degustació de cerveses amb DAMM de les varietats: Malquerida, Estrella Damm, Complot i Voll
Damm.

Activitats de dinamització:
Actuacions de Zigurat Band (@elgranmogol), companyia d’arts de carrer
La companyia, formada per quatre músics -bateria, saxo, guitarra elèctrica i baix- i dos actors,
combina bona música, números de teatre de carrer i sorpreses.
- Divendres: a les 11.00, les 14.00, les 15.30 i les 17.00 h.
- Dissabte: a les 11.00, les 14.00, les 15.30 i les 18.00 h.
Divendres a les 18 h - Espectacle de ball del Centre Cultural Estrellas Altas
El Centre Cultural Estrellas Altas, membre de la Unió d’Entitats del Barri de la Marina, participa
a la fira amb actuacions dels grups infantils i juvenils de jazz i flamenc.
Divendres a les 19.30 h - Concert en directe de Clara Gispert
@claragispertmusic és una cantant jove i prometedora amb una veu captivadora amb tocs de
jazz, swing i hip-hop. Destaca per interpretar cançons empoderadores i feministes que lluiten
contra els micromasclismes i el patriarcat.
Dissabte a les 20 h - Concert en directe d’Arrels de Gràcia
@arrelsdegracia és un trio de percussió, guitarra i veu que interpreta rumba catalana des del
barri de Gràcia. Es caracteritza pel seu so alegre, festiu, seductor i fresc. Ritmes trepidants,
energia a dojo i lletres farcides d’actualitat.

Zona de barbacoes
Espai amb barbacoes per cuinar el producte fresc venut i preparats pels comerciants del
mercat. Els assistents podran gaudir així de l’experiència de comprar i menjar al moment.
Espai pícnic
Els assistents podran gaudir de les degustacions en aquest espai.
Espai infantil
Espai amb activitats per a infants, amb la dinamització del Culturista. Els nens i nenes podran
jugar amb material de cuinetes i dibuixar en una pissarra. A més, també podran llegir llibres i
contes relacionats amb la cuina i la gastronomia en una caravana literària situada al costat
d’aquest espai.
Bar: barra de begudes i vins
A la barra de begudes es vendran tiquets de consumició de cerveses, refrescos i aigües. Els
vins de la terra també estaran representats en un espai on es podran consumir els millors
caldos de la de la D.O. Catalunya.
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PROGRAMA DE LA FIRA:
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PLÀNOL DE LA FIRA:

Adreça
Passeig de la Zona Franca, 178 (Mercat de la Marina)

Com arribar-hi en transport públic?
Metro: L10 Sud (parada Foneria)
Bus: V5, H16, V3, 109, 125, 13 (parades Mare de Déu de Port - Foneria / Pg Zona Franca Foneria)
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Horaris
13 i 14 de maig de 10 a 22h

Organització, patrocinadors i col·laboradors
Organitzadors:
Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Estratègia d’Alimentació Sostenible Barcelona 2030
Amb la col·laboració de la FEMM
Patrocinador principal:
Estrella DAMM
Col·laboradors:
Royal Bliss
Weber
Vermuts Yzaguirre
D.O. Catalunya
Gestió Logística:
Gastronòmada
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