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UNA HISTÒRIA DE NOU BARRIS... el mercat de la Mercè
CRHISTIAN MORALES

El Gaudí obre el seu
teló al microteatre
EIXAMPLE 3El festival Micròmetre arriba a Barcelona després de triomfar al Maresme.
El Teatre Gaudí (Sant Antoni
Maria Claret, 120) acull quatre obres que es podran veure
en una mateixa sessió: tres comèdies i un musical. Les representacions es faran des del 17
d’octubre fins al 8 de novembre. L’entrada val 18 euros i hi
ha sessió dimarts i dimecres
(19.00 i 21.15 hores).

El disseny gràfic se
cita al Poblenou
SANT MARTÍ 3 El Festival Blanc
torna a Barcelona per donar
veu al talent femení i als artistes locals al Casino L’Aliança
del Poblenou. Aquest any també exposa els projectes finals
d’estudiants de tot Espanya i
homenatja Enric Huguet, pioner del disseny gràfic català. El
festival comença el dijous 19
d’octubre i s’acaba el dissabte dia 21.

33 Exterior del mercat de la Mercè, que aquest any s’ha acabat de reformar parcialment.

Mig segle de vendes
El mercat de la Mercè estrena una façana per guanyar llum i vies
d’accés H El recinte té les mateixes botigues que fa 56 anys
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familiar especialitzat en olives, bacallà i conserves.
Vila ha viscut la història d’un
mercat que es va inaugurar oficialment el 19 de març del 1961, encara que va obrir les portes el mes
següent, el 19 de març, Dia del Pare. «Va ser un èxit des del primer
moment i va cobrir necessitats
d’aquest i altres barris», recorda el
president, que destaca el preu competitiu dels seus productes i el tracte personalitzat, una manera de fer
que genera una gran fidelització.
«Tinc clients de tota la vida i els explico des de com salar fins a guardar i conservar el bacallà», exemplifica Vila.
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L’edifici es va construir al nucli antic del barri de Santa Eulàlia de Vilapicina, encara que actualment pertany al del Turó de
la Peira. «La seva ubicació és estratègica, ja que coincideix amb
una cruïlla de camins», afirma
Jordi Sànchez, president de l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou
Barris.
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Una façana més àmplia i lluminosa,
amb una coberta de fusta i grans vidrieres que deixen entrar llum natural són algunes de les novetats
que es poden observar en el recentment reformat mercat de la Mercè
(Fabra i Puig, 270). La renovació s’ha
realitzat en un dels laterals del conegut mercat, en què s’ha col·locat una
rampa que millora l’accessibilitat.
«També han posat aire condicionat, un muntacàrregues i balances
noves i han optimitzat la il·luminació
en general», explica Francisco Moreno García, empleat de Polleries
Martínez Homs, una de les parades
més antigues del local.
Clientes de tota la vida, com Yolanda Salicrú, una veïna de 50 anys
que ja venia de petita amb els seus
pares, tenen clar per què hi compren. «Conec els venedors, el producte és molt bo, i el preu, també»,
destaca Salicrú.
Encara que la gent gran acostuma a ser la clientela habitual, cada vegada van més joves al mercat,
una realitat que constata Jaume Vila, president del mercat de la Mercè
i propietari del Rebost del Salat. «La
joventut està molt conscienciada
amb l’alimentació sana i vol tornar
a menjar bé i de qualitat», assegura
Vila, tercera generació d’un negoci
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Alguns dels venedors procedien del mercat de Sant Andreu,
on els pagesos podien vendre els
seus productes fora del mercat a
un preu inferior. Al construir-se
el de la Mercè, van preferir comprar la parada de dins per vendre a un preu més elevat. «Curiosament, l’ajuntament els va permetre que venguessin a fora al
mateix preu que a dins», destaca Sànchez.
A part de la remodelació i d’una
sala de recollida d’escombraries
creades fa dos anys, el mercat no
ha experimentat grans canvis en
els seus 56 anys d’història i manté pràcticament les mateixes botigues. Actualment, compta amb
57 parades i servei a domicili des
de fa 15 anys (amb WhatsApp des
d’en fa un). I també organitza degustacions i tallers. H
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La Rambla encén
els llums de Nadal
CIUTAT VELLA 3 La tradicional
encesa dels llums de Nadal es farà aquest any a les 19.00 hores
del 23 de novembre a la Rambla
de Santa Mònica en homenatge a les víctimes de l’atemptat
gihadista del 17 d’agost passat.
Un colom de la pau se sumarà
als motius nadalencs que adornaran la via. A la resta de la ciutat es promourà la il·luminació
als seus eixos comercials.

Guardó als
Salesians de Sarrià
SARRIÀ-SANT GERVASI 3 Quatre alumnes del cicle formatiu
de Disseny i Edició i Publicacions Impreses de Salesians de
Sarrià han guanyat un premi
Liderpack 2017 amb un innovador sistema d’empaquetat
per transportar melmelades.
Els professors van contactar
abans amb una firma de melmelades per fer el projecte.

902.320.320
900.410.041
902.404.704
93.298.60.00
93.205.15.15

Ràdio Taxi
93.303.30.33
Taxi Minusv.
93.420.80.88
Serv. Funer. BCN
902.076.902
Àltima Serv. Funer. 902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124

GRATIS AVUI A BCN
eixample
Antigues civilitzacions La
biblioteca Camp de l’Arpa presenta
Els Olmeques, la cultura dels caps
colossals de pedra, cicle sobre
l’antiga civilització americana
coordinat per Cristina Badia, de
l’Institut de Cultures Americanes
Antigues. Indústria, 295. 19.00 hores.
Jazz Sessió gratuïta de jazz a càrrec
de l’Escola Superior de Música de
Catalunya, i amb la participació dels
alumnes i professors de la institució.
Cafeteria La Llanterna de l’Auditori.
Padilla 155. 19.00 hores.

lES CORTS
Història El Reial Monestir de
Pedralbes (foto) inaugura l’exposició
Les dones també seuen. Mobles i

espais femenins dels segles XVI i XVII.
Mónica Piera, comissària de
l’exposició, organitza una visita
guiada i degustació amb productes
que les abadesses oferien a les visites
oficials al XVI i XVII. Baixada del
Monestir, 9. A les 12.30 hores.

CIUTAT VELLA
Talent femení Culthunting ofereix
WomenZ, un esdeveniment per
visibilitzar el talent femení en la
primera generació nascuda després
d’internet. La jornada inclou
conferències, tallers i actuacions en
directe per donar veu a les joves que
lideraran el futur. Es pot reservar
entrada a la web de l’empresa. Arts
Santa Mònica. Rambla, 7. De 16.00 a
21.00 hores.

sarrià-sant gervasi
Casaments B The Travel Brand
Xperience presenta un taller per crear
invitacions de casament. Juntament
amb Cromatismes, la botiga de
manualitats, ensenya com conferir
un punt diferent a la cerimònia. Per
assistir-hi és necessari inscriure’s a la
web de l’empresa. Diagonal, 512. A
les 19.00 hores.
Podeu enviar informació d’actes
a distritos@elperiodico.com
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