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» Nota de Premsa 

4 d’abril de 2020 

 

www.barcelona.cat/premsa 

La Guàrdia Urbana ret homenatge als treballadors 

dels mercats municipals reconeixent el servei 

essencial que fan per a garantir l’abastament 

alimentari a la població 

 
» Patrulles del cos uniformat han fet sonar les sirenes i han encès llums davant 

mercats de tots els districtes per tal de retre homenatge als treballadors i 

treballadores dels mercats municipals  

 

» Els mercats continuen garantint l’abastament a la població des del primer dia de 

confinament juntament amb Mercabarna com a mercat majorista per a l’Àrea 

Metropolitana 

 

» 38.000 persones al dia de mitjana han comprat presencialment en els 38 mercats 

alimentaris des del començament del confinament 

 

» La gran majoria del mercats s’han adaptat aquests dies per facilitar les compres 

als seus veïns i veïnes, afegint nous canals de compra no presencial als que ja 

existien, bé amb més repartiment a domicili, habilitant més sistemes de compra 

ràpida, implantant la venda on line, o portant gratuïtament la compra a les 

persones grans del barri 

 

» La tendència de les compres als mercats està canviant durant el confinament: 

baixa la presència física de clientela als mercats i puja la de la venda on line i els 

encàrrecs per telèfon amb servei a domicili.  

 

» Durant aquestes tres setmanes, han obert el 85% de les parades dels 38 mercats 

alimentaris en estar considerats com a servei essencial per a la població 

 

 

 

La Guàrdia Urbana ha volgut retre homenatge aquest matí als treballadors dels mercats 

municipals, en reconeixement a la tasca essencial que fan per al bon funcionament de la ciutat i 

per a l’abastament de la població. Els 38 mercats municipals alimentaris de Barcelona 

continuen treballant des del primer dia que es va decretar el confinament juntament amb 

Mercabarna com a mercat majorista, en tant són servei públic i essencial i com a garantia per a 

la distribució de productes frescos i per a la nutrició adequada dels barcelonins i barcelonines.  

38.000 persones han anat cada dia a comprar presencialment als mercats de Barcelona a 

banda de les persones que han comprat per canals no presencials.  
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A les 12h del migdia, diverses patrulles de la Guàrdia Urbana s’han situat davant les portes 

principals de 12 mercats municipals, als 10 districtes de la ciutat, i han fet sonar les sirenes i 

encès els llums mentre els agents i comandaments romanien fora dels vehicles com a 

homenatge als treballadors dels mercats. 

 

El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha remarcat "el servei essencial que els mercats 

de Barcelona estan fent per a l'abastament de la població. Hem d'agrair als milers de 

treballadors el seu esforç diari per contribuir al bon funcionament de la ciutat en aquests 

moments difícils". 

 

En els mercats municipals alimentaris de la ciutat hi treballen gairebé 3.500 persones en 1.430 

establiments. El 85% d’aquests establiments estan oberts.  

 

Mercats de
Barcelona: 
la xarxa

40 edificis 
per a 

1.620.343 
habitants
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03 Besòs
04 Bon Pastor
05 Boqueria

06 Canyelles

07 Carmel
08 Ciutat Meridiana
09 Clot
10 Concepció
11 Encants fira de Bellcaire 
12 Estrella
13 Felip II
14 Fort Pienc
15 Galvany
16 Guinardó
17 Guineueta
18 Horta
19 Hostafrancs
20 Les Corts

21 Lesseps
22 Llibertat
23 Marina
24 Mercè
25 Montserrat
26 Ninot
27 Núria
28 Poblenou
29 Provençals
30 Sagrada Família
31 Sant Andreu
32 Sant Antoni

33 Sant Gervasi
34 Sant Martí
35 Santa Caterina
36 Sants
37 Sarrià
38 Tres Torres
39 Trinitat
40 Vall d’Hebron

02 Barceloneta
01 Abaceria Central

IMMB Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Encants
Mercat del Llibre

Floristes de Les Rambles

 

 

Pe tal de dur a terme l’homenatge, s’han seleccionat 12 mercats d’acord amb criteris 

d’accessibilitat i tenint en compte la presència de places o espais oberts al voltant dels diferents 

equipaments, amb la voluntat que aquestes accions representessin un homenatge per al 

conjunt dels mercats de la ciutat. Els equipaments que han comptat amb la presència dels 

dispositius de Guàrdia Urbana han estat els següents: 

 

- Districte de Ciutat Vella. Mercat de la Boqueria. Rambla, 89 bis 

- Districte de Ciutat Vella. Mercat de Santa Caterina. Av. de Francesc Cambó, 16 

- Districte de Ciutat Vella. Mercat de la Barceloneta. Plaça Poeta Boscà, 1 
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- Districte de l’Eixample. Mercat de Sant Antoni. c/ Urgell, 1 

- Districte de Sants-Montjuïc. Mercat d’Hostafrancs. c/ Creu Coberta, 93 

- Districte de Les Corts. Mercat de Les Corts. Travessera de Les Corts, 215 

- Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Mercat de Galvany. c/ Santaló, 65 

- Districte de Gràcia. Mercat d’Abaceria (provisional). Pg. Sant Joan/Indústria 

- Districte d’Horta-Guinardó. Mercat del Guinardó. c/Teodor Llorente, 10 

- Districte de Nou Barris. Mercat de la Guineueta. Pg. Valldaura, 186-190 

- Districte de Sant Andreu. Mercat de Bon Pastor. c/Sant Adrià, 154 

- Districte de Sant Martí. Mercat del Clot. Plaça del Mercat, 26 

 

 

Adaptació dels mercats a les necessitats del seu entorn 

En els mercats municipals alimentaris de la ciutat hi treballen gairebé 3.500 persones en 1.430 

establiments, dels quals el 85% d’ells romanen oberts. Una mitjana de 38.000 persones al dia 

han anat a comprar presencialment als mercats des de l’inici del confinament, a banda 

d’aquelles que han realitzat la compra per canals no presencials.  

 

Conscients del seu paper com a servei bàsic i essencial per a l’abastament de productes 

frescos, la gran majoria del mercats municipals han adaptat aquests dies el seu funcionament 

per facilitar les compres als seus veïns i veïnes. De fet, la tendència de les compres als mercats 

està canviant durant el confinament: ha baixat la presència física de clientela als mercats i ha 

pujat la de la venda on line i els encàrrecs per telèfon o via whatsapp amb servei a domicili.  

 

A banda dels mercats que ja oferien canals no presencials o de compra ràpida, la majoria de 

mercats han implantat més canals de compra aquestes setmanes, bé sigui mitjançant 

repartiment a domicili, sistemes de compra ràpida via trucada o missatge perquè la comanda 

estigui preparada a l’hora demanada, o sistemes de venda on line. Alguns mercats també estan 

portant gratuïtament la compra a les persones grans que viuen al barri.  

 

Cal destacar també la important feina realitzada pels operadors majoristes de Mercabarna, que 

ha permès l’abastament d’aliments frescos dels venedors dels mercats de la ciutat durant 

aquestes setmanes. 

 

MERCAT ADREÇA 
Servei a  
Domicili 

Compra on line/ 
Proveïdor del servei  

Abaceria Travessera de Gràcia, 186 
 

Manzaning 
https://manzaning.com/compra-
online/barcelona/mercados 

Barceloneta Plaça PoetaBoscà, 1-2 
SI 

607 906 658 

Manzaning 
https://manzaning.com/compra-
online/barcelona/mercados 
 

https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados
https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados
https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados
https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados
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Besòs c. Jaume Huguet, 38    

Bon Pastor c. Sant Adrià/Llinars del Valles    

Boqueria Rambla, 89 bis 
SI 

93 304 02 70 

Manzaning 
https://manzaning.com/compra-
online/barcelona/mercados 
 

Canyelles c. Antonio Machado, 10   

Carmel c. Llobregós, 149 
SI 

93 358 92 51 

 
Manzaning 
https://manzaning.com/compra-
online/barcelona/mercados 
 

Clot 
 
Pl. del Mercat, 26 
 

SI 

93 265 90 90 
 

Concepció Aragó, 311 bis 
SI 

93 476 48 70 

Manzaning 
https://manzaning.com/compra-
online/barcelona/mercados 
 
www.laconcepcio.com 
 

Estrella 
c. Pi i Margall,  
73-75 

SI 

640301912 
  

Felip II c. Felip II, 120 
SI 

93 351 64 34 
 

Fort Pienc Plaça Fort Pienc, 3    

Galvany c. Santaló,  65 
 

Manzaning 
https://manzaning.com/compra-
online/barcelona/mercados 
 

Guinardó c. Teodor Llorente, 10    

Guineueta Pg. Valldaura, 186-190   

Horta c. Tajo, 75 
SI 

93 420 48 58  

 
Manzaning 
https://manzaning.com/compra-
online/barcelona/mercados 
 

Hostafrancs c. Creu Coberta, 93    

La Marina Pg. Zona Franca, 178-180    

Les Corts Trav. de les Corts, 215 
SI 

667 57 03 36 
  

Lesseps c. Verdi, 200-210 

SI 

Les pròpies 
parades via 
whatsapp 

Manzaning 
https://manzaning.com/compra-
online/barcelona/mercados 
 

https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados
https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados
https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados
https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados
https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados
https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados
http://www.laconcepcio.com/
https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados
https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados
https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados
https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados
https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados
https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados
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Llibertat Plaça Llibertat, 27 
SI 

93 368 79 46 
 

Mercè Pg. Fabra i Puig, 270-272 

SI 

93 420 13 64 
693 297 256 

 

  

Montserrat Via Favència, 241 
 

 

Ninot c. Mallorca, 133 
SI 

93 453 03 60 
Ulabox 
www.ulabox.com 

Núria Av. dels Rasos de Peguera, 186    

Poble Nou-
Unió 

Plaça Unió, 25 
 

www.mercatpoblenou.com 

Provençals c. Menorca, 19 
 

 

Manzaning 
https://manzaning.com/compra-
online/barcelona/mercados 
 

Sagrada 
Família 

c. Padilla, 255 
SI 

93 456 29 53  
  

Sant 
Andreu 

Plaça Mercadal, 41    

Sant Martí c. Puigcerdà, 206-212    

Sant Antoni c. Comte Urgell, 1 
SI 

93 426 35 21 
 

Sant 
Gervasi 

Plaça Joaquim Folguera, 6 
 

Manzaning 
https://manzaning.com/compra-
online/barcelona/mercados 
 
Ulabox 
www.ulabox.com 
 

Santa 
Caterina 

Av. Francesc Cambó, 16 
SI 

93 319 57 40 
  

Sants c. Sant Jordi, 6 
SI 

93 269 44 72 
  

Sarrià c. Reina Elisenda Montcada, 8 
SI 

93 280 27 82 
  

Tres Torres c. Els Vergós, 2  
Manzaning 
https://manzaning.com/compra-
online/barcelona/mercados 

Trinitat c. La Pedrosa, 21    

Vall 
d'Hebron – 
Teixonera 

Pg. Vall d'Hebron, 130-134    

 

 

http://www.ulabox.com/
http://www.mercatpoblenou.com/
https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados
https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados
https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados
https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados
http://www.ulabox.com/
https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados
https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados

