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El Mercat de la Boqueria continua renovant-se amb 
una nova aula de formació i una plaça interior 
 

» Es continua així amb l’esponjament del mercat, per tal de fer-lo més amable i més 
confortable per a la compra quotidiana de veïns i veïnes, tal i com es preveia a la 
Mesura de Govern de febrer de 2017 
 

» L’aula de formació estarà gestionada per l’Associació de Comerciants de la 
Boqueria 

 
» L’esponjament del mercat s’està fent en paral·lel a altres accions de la Mesura 

com la prohibició d’accedir als grups de més de 15 persones, prohibició de 
conductes incíviques, increment d’hores de seguretat o reforma del sistema 
d’extracció de fums, o millora de la senyalització 
 

» Un any més, el Mercat de la Boqueria es prepara per les festes nadalenques, una 
època d’especial intensitat en què el mercat es converteix en un referent per a 
moltes llars barcelonines. Sota el lema “anem a sopar, la Boqueria convida”, s’ha 
organitzat un sorteig, una de les activitats principals de les festes nadalenques 
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El Mercat de la Boqueria continua l’esponjament dels seus espais amb la creació d’una nova 
plaça interior i la construcció d’una aula de mercat que permetrà dur a terme activitats diverses. 
Totes dues novetats són possibles gràcies a l’enderroc de dues illes de parades. Per 
aconseguir-ho, s’han hagut de traslladar els negocis que quedaven en aquestes ubicacions a 
altres establiments del mercat.  
 
Les dues accions formen part de la Mesura de Govern aprovada al febrer de 2017, que recollia 
la necessitat d’esponjar l’oferta excedent del mercat per alliberar els espais de cadascun dels 
quatre quadrants en què es divideix l’equipament. També es recollien altres mesures com la 
limitació de l’entrada als grups de més de 15 persones divendres i dissabte, la prohibició de 
mesures incíviques o diferents actuacions de reforma del mercat, com les sortides de fums en 
què també s’hi està treballant.  
 
La regidora de Comerç, Mercats, Règim Intern i Hisenda, Montserrat Ballarín, ha apuntat que 
“els mercats volem adaptar-nos a les noves necessitats de la ciutadania, amb nous productes, 
millorant les infraestructures, establint una major relació amb els clients explicant a les 
persones com poden consumir el que adquireixen amb l’aula de formació, per exemple. Volem 
que la ciutadania vegi el mercat de la Boqueria com el seu mercat, i que a la vegada continuï 
sent una icona de la ciutat al món. Per això continuarem, doncs amb noves reformes  com la 
del terra del  mercat que s’ha acordat amb els paradistes”.  
 
El president de l’Associació de Comerciants de la Boqueria, Salvador Capdevila, de la seva 
banda, ha recordat que “a la Boqueria tenim catalogats 20.000 productes al llarg de les quatre 
estacions, i això fa que sigui un paradigma de mercats al món que està en contínua 
transformació per adaptar-s’hi a les necessitats de la ciutadania. Ara per Nadal, trobareu una 
extraordinària varietat de productes, i les compres es podran fer amb més comoditat amb els 
nous espais i una menor densitat”.  
 
L’aula de mercat, d’uns 50 m2, es construirà en l’espai que ocupava l’antiga illa de peix, al 
costat del carrer de la Morera, després que s’hagin enderrocat les parades que hi havia. En 
total, l’illa estava formada per 14 parades que formaven 10 negocis diferents que o bé han 
tancat o s’han traslladat a altres parades. 
 
Les obres van començar el passat 2 de desembre i és previst que tinguin una durada de 18 
setmanes. El pressupost de l’enderroc, la construcció i l’equipament de l’espai tindran un cost 
de 210.394,0 euros. Serà l’Associació de Comerciants del Mercat de la Boqueria els que 
gestionaran l’aula per tal de realitzar activitats diverses relacionats amb l’activitat del mercat i 
assumiran també l’equipament de l’aula. 
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De la seva banda, també s’ha enderrocat l’illa de parades ubicada al quadrant Collserola-
Llobregat, darrera de l’actual espai central de venda de peix, cosa que ha permès crear una 
nova plaça a l’interior del mercat. L’àrea alliberada té una superfície de 50 m2, i servirà tant per 
millorar la confortabilitat dels clients i clientes que hi vagin a comprar, com per fer-hi activitats 
d’interès per al mercat. En aquest cas, l’actuació ha tingut un cost de 43.072,43 euros.  
 
Aquest és el segon d’aquests espais que s’allibera a l’interior del Mercat de la Rambla, després 
que l’any 2017 ja s’obrís un primer espai, gràcies al rescat i trasllat de les parades de manera 
que s’eixamplen els espais dels passadissos i es facilita el pas. És el que s’ha vingut a 
anomenar “places dins la plaça”.   
 
 
La Boqueria es prepara per al Nadal 
 
Un any més, el Mercat de la Boqueria es prepara per les festes nadalenques, una època 
d’especial intensitat en què el mercat es converteix en un referent per a moltes llars 
barcelonines. El mercat obrirà el dia 22 de desembre i el 29 de desembre.  
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Sota el lema “anem a sopar, la Boqueria convida”, s’ha 
organitzat un sortteig que serà una de les activitats 
principals. Del 2 de desembre de 2019 i fins al 4 de gener 
de 2020 se sortejaran un total de 20 premis equivalents a 
un sopar per a dues persones valorat en 200 euros que es 
podrà recollir al llarg dels trenta dies després d'haver-se 
celebrat el sorteig, en un restaurant a escollir entre 
"Restaurant Can l'Isidre", "Restaurant Direkte Boqueria" o 
"Restaurant Hidden Boqueria". 
 
Tots aquells que hi vulguin participar podran fer-ho 
bescanviant gratuïtament al Punt d'Informació del Mercat 
de la Boqueria els tiquets de compres realitzades aquell 
mateix dia als diferents establiments del mercat per 
butlletes de participació en el sorteig, a raó d'una butlleta 
per cada 10 euros de compra que podran acumular-se 

sumant tiquets diferents. El resultat del sorteig es publicarà a la web de l'Associació de 
Comerciants del Mercat de la Boqueria (www.boqueria.barcelona). 
 
 
Altres mesures per recuperar el mercat per als veïns i veïnes 
L’obra forma part del conjunt d’accions previstes per a recuperar el Mercat de la Boqueria per al 
veïnat i per a la ciutat contemplades a la Mesura de Govern de 2017. Així, s’ha prohibit que hi 
accedeixin grups organitzats de visitants de 15 persones o més durant divendres i dissabtes 
entre els mesos d’abril i octubre quan hi ha més turisme i queden prohibides actituds incíviques 
dins el mercat com menjar o beure al mercat o manipular els productes de les parades.   
 
El control de grups nombrosos també s’ha incrementat mitjançant dues noves accions. D’una 
banda, s’han contractat agents cívics per informar els visitants sobre la normativa vigent 
divendres i dissabtes i promoure actituds cíviques i de l’altra s’ha habilitat als vigilants de 
seguretat perquè acompanyin a la porta aquelles persones que mostrin comportaments incívics 
com tocar i manipular els aliments i productes exposats amb l’objectiu de fer-ne fotografies, 
menjar o beure en qualsevol dels espais del mercat no destinats a aquests usos, o produir 
soroll o cridòria que alteri o pertorbi el normal funcionament del mercat.  
   
En el mateix sentit d’impulsar mesures que ajudin al compliment de la normativa vigent, s’ha 
millorat la senyalització del mercat recordant les conductes prohibides al recinte, i facilitant 
l’orientació per accedir als serveis i espais del mercat (lavabos públics, aparcament, 
desfibril·ladors, oficines d’atenció, aula gastronòmica, etc..) per tal de fer més fluïda la 
circulació.  
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En aquests moments, també s’estan executant les obres del nou sistema de recollida de fums, 
amb el qual es ventilarà la zona comercial de la planta baixa del mercat. Actualment, la zona 
comercial no disposa de sistema de ventilació i les parades que disposen de cuina amb 
campana evacuen els fums a la part superior de les parades, dins del mercat.  
 
 
 
 
 


