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Nadal, la festa a taula  
 Colors, sabors i olors               www.lafestaataula.com 

 
Conferència de premsa – Exposició i degustació de productes. 

16 de desembre a Mercabarna 11h 

 
Els Majoristes de Fruites i Hortalisses, i Peix i Marisc de 

Barcelona proposen sabors tradicionals per a Festes  

 
 Suggeriran dos menús festius d’alta qualitat, 
de 13 i 15 €, el mateix preu que fa un any 

 

 Informaran de les tendències de consum i previsions de venda dels  
principals productes 

   
 
Barcelona,  desembre’10.- En un acte exclusiu per als mitjans de comunicació i, per 
cinquè any consecutiu, el pròxim dijous, dia 16 de desembre a les 11 del matí, els 

Gremis Majoristes de Mercabarna dels Mercats Centrals del Peix, i de Fruites i 
Hortalisses informaran de les previsions de comercialització i de preus per a aquestes 
festes de Nadal.   
 
Els Gremis Majoristes de Fruites i Hortalisses (AGEM), i Peix i Marisc de Barcelona 
(GMP) volen contribuir a què els catalans gaudeixin plenament del Nadal, amb uns 
àpats de sabors tradicionals d’alta qualitat i assequibles. Per això, es presentaran dos 
menús exquisits,  al mateix preu que fa un any (13 i 15 €) on no hi faltaran els 
ingredients més típics d’aquestes festes en fruites, hortalisses, peix i marisc. Els 
menús estan avalats per la Fundació Dieta Mediterrània i els preus, contrastats a preu 
de mercat detallista.  
 
La sessió comptarà amb les intervencions de Casimiro Llorens i Leandre Serra, 
presidents respectivament de l’Associació Gremial de Majoristes de Fruita i Hortalisses 
de Barcelona (AGEM), i del Gremi de Majoristes de Peix de Barcelona (GMP), que 
operen en els dos Mercats Centrals de Mercabarna.  
 

Com és habitual, l’acte es completarà amb una àmplia exposició i degustació dels 
productes que ompliran aquestes festes les parades del mercats catalans i comerços 
detallistes. Pinyes, melons de contra estació, fruits secs, coloristes varietats d’enciams, 
calamars, corballs, lluços, raps, llagostins, musclos i cloïsses.... Són alguns dels noms 
dels grans protagonistes d’aquesta cita. 



 

 

  

         

 
 
 
 
 
El Mercat Central del Peix de Barcelona, d’on es proveeixen més de 1.400 peixaters 
de tot Catalunya, va comercialitzar al desembre del 2009 un total de  6.591 tones de 
peix i marisc fresc, i quasi 1.300 tones de congelat. Pel que fa al Mercat Central de 
Fruites i Hortalisses de Mercabarna, per festes de Nadal es preveu que el Mercat posi 
a disposició dels detallistes catalans milers de varietats de fruites i hortalisses 
procedents dels cinc continents. El mes de desembre de 2009, aquest mercat central 
va comercialitzar 85.000 tones de producte.  
 
 
 

 
Esperem comptar amb la vostra assistència 

 
 
AGENDA________________________________________________ 
 

Dia:   Dijous,  16 de desembre de 2010  
Lloc:    Sala d’actes de l’edifici directiu de Mercabarna  

Carrer Major, 76 – 1º planta  
Hora:    11h. 

______________________________________________________ 


