
Dissabte, 9 de març -  Mercat de Sant Antoni 
A partir de les 11.30

III Gran Tast Popular de Bunyols de calçot amb salsa
tradicional per impulsar el producte de proximitat 

i de temporada

S’oferiran 2.000 unitats de bunyols, amb recepta original i acabats de fer,
el doble de fa una any  i se celebraran tallers infantils 

Forma part de la campanya “Apunta’t al Verd”, als mercats municipals de Barcelona
amb 15.000 guies-receptari, dedicades a les hortalisses de temporada i de proximitat 

Barcelona, març 2019.-  El III Tast Popular de Bunyols de Calçot se celebrarà,
en aquesta ocasió, al Mercat de Sant Antoni, de Barcelona, el pròxim dissabte
dia 9 de març. Com a novetats, aquesta convocatòria duplica el nombre de
bunyols que s’oferiran, de manera gratuïta, a la clientela del mercat. I, a més,
la cita incorporarà els Tallers Infantils “5 al Dia” on els nens i les nenes  es
familiaritzaran amb productes de temporada com pèsols, carxofes, o calçots.
El  III  Tast  Popular  està  organitzat  pel  Gremi  de  Majoristes  de  Fruites  i
Hortalisses de Mercabarna (AGEM),  el  Gremi de Detallistes de Barcelona i
província, i Mercabarna i forma part de la campanya “Apunta’t al verd”, que a
través de la distribució als mercats municipals de 15.000 guies de temporada
–  receptaris,  promou  les  hortalisses  pròpies  de  l’estació  –  pèsols,  faves,
escaroles, calçots i carxofes – i de proximitat, amb consells per al seu consum
i receptes. 

Bunyols amb recepta original i acabats de fer
El Gran Tast Popular de Calçots arriba a la seva tercera edicio�  i ho fa de manera ben lluï�da. El Gran
Tast es dividira�  en dos punts a l’interior del mercat de Sant Antoni, i se situara�  a les entrades de
Borrell – Tamarit, i Tamarit – Urgell,  per arribar al ma�xim de pu� blic.  Es convidara�  a 2.000 bunyols
de calçots elaborats de manera artesanal i acabats de fer en un obrador de Sants segons la recepta
original de l’escola d’hostaleria CETT per a l’AGEM. Els bunyols aniran acompanyats de la seva salsa



tradicional feta nome�s amb ingredients naturals. Per segon any consecutiu, els platets que es faran
servir per al tast i els utensilis del taller infantil “5 al Dia” seran biodegradables, respectuosos amb
el medi ambient.

Amb aquest tipus d’iniciatives, els Majoristes de Fruites i Hortalisses de Mercabarna
(AGEM) impulsen el  producte  de  temporada i  de  proximitat.  Tambe�  volen  donar  a  cone� ixer la
versatilitat gastrono� mica d’aquestes hortalisses, entre elles el calçot  cada dia me�s apreciat pels
catalans.  En  aquest  sentit,  el  president  de  l’AGEM,  Jaume  Flores,  explica  que  “fem promocions
d’hortalisses d’hivern, des de fa quatre  temporades.  I,  en aquest temps, la venda de calçot s'ha
incrementat un 25% al mercat majorista. Ara el calçot, a me�s de la tï�pica calçotada,  es consumeix a
casa tambe�  com una hortalissa me�s de la temporada, cuinant-lo al forn o d’altres maneres”. 

“Apunta’t al Verd” 15.000 guies de temporada i receptari, 
als mercats municipals

Fins  a  mitjans de  març,  els  compradors  i  les  compradores  dels  42 mercats  municipals  podran
recollir la guia de temporada receptari amb les hortalisses me�s caracterï�stiques  finals d’hivern i
principis  de  primavera.  So� n  productes  de  proximitat  i  de  plena  temporada  com  l’escarola,  els
pe�sols, les faves, l’escarola i per descomptat el calçot. La guia - receptari, de la qual s’ha fet una
tirada de 15.000 exemplars,  e�s  totalment gratuï�ta,  i  conte�  consells  de cuinat,  conservacio�  i   tria
d’aquests productes de temporada i receptes originals de Pep Nogue� , l’escola d’hostaleria CETT, i
consells  de  la  cuinera Maria  Espï�n.  La  guia  esta�  accessible  tambe�  a  la  web www.deProximitat-
DeTemporada.cat, i a trave�s de les xarxes socials de l’AGEM. 

L’acte central de la campanya sera�  el pro� xim dissabte dia 9 de març, quan s’oferira�  el
III Gran Tast Popular amb 2.000 bunyols de calçot acompanyats de la salsa tradicional preparada
artesanalment. El tast – gratuï�t - se celebrara�  al Mercat de Sant Antoni a partir de les 11.30 del matï�.
Es completara�  amb les  tallers infantils “5 aldia” 

Aquesta  e�s  la  quarta  edicio�  de  la  campanya  dedicada a  les  hortalisses  d’hivern.  La
proposta de majoristes i detallistes s’estrenava l’any 2016  amb molt bona acollida entre els fruiters
i  la  clientela  dels  mercats.  Des  del  2018,  Mercabarna  tambe�  s’ha  sumat  a  l’organitzacio�  de  la
iniciativa. 

Gremi de Majoristes de Fruites i Hortalisses - AGEM
L'Associació Gremial d'Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona i Província (AGEM) és
una associació formada per empreses Majoristes de Productes Hortofructícoles. Actualment les 148 
companyies que operen al  Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna formen part de l’AGEM.

Va ser l'any 1977, quan es va començar a treballar amb el nom d'Associació Gremial 
d'Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona i Província (AGEM), encara que molt abans,
el sector ja estava organitzat i unit amb altres denominacions: "Gremi de majoristes de Productes 
Hortofructícoles del Born i la seva Zona"," Sindicat Provincial de Proveïdors de Fruites i Hortalisses". Des 
de l’any 1971, la seu central de l’AGEM se situa a Mercabarna

________________AGENDA _______________

TERCER GRAN TAST POPULAR DE BUNYOLS DE
CALÇOTS  I  TALLERS INFANTILS “5 AL DIA”

DIA: Dissabte, 9 de març 2019.
Lloc: Mercat de Sant Antoni. Comte d’Urgell 1. 
    Punts de Tast als accessos Tamarit- Urgell i Borrell-

Tamarit.
Hora: A PARTIR DE LES 11.30  

             _____________________________________________________________________________
Nota de premsa.  Me�s informacio� : Elisabet Carvajal 
Cap de premsa Assocome. 646220268 


