
	  

	  

 
	  
	  

	  
	  

	  
	  	  21	  de	  juny,	  a	  les	  11.30,	  	  

Obertura	  oficial	  –	  Presentació	  als	  Mitjans	  de	  Comunicació	  	  
	  

El	  Ninot	  dóna	  el	  tret	  de	  sortida	  a	  	  
“Revetlles	  d’Estiu	  amb	  Musclos	  i	  Cava”,	  el	  gran	  tast	  popular	  

de	  musclo	  català	  que	  durarà	  tres	  dies	  	  
	  	  

La	  iniciativa,	  inspirada	  en	  	  una	  tradició	  mediterrània,	  	  
celebra	  el	  sisè	  aniversari	  amb	  10.000	  racions	  gratuïtes	  de	  musclo	  a	  la	  marinera	  	  	  
Organitzen	  el	  Gremi	  de	  Majoristes	  del	  Peix	  de	  Mercabarna	  i	  el	  Gremi	  de	  Peixaters	  de	  Catalunya	  
	  
Barcelona,	  	  juny	  2017.	  	  El	  mercat	  del	  Ninot	  donarà	  el	  tret	  de	  sortida	  a	  la	  sisena	  edició	  de	  	  “Revetlles	  
d’Estiu	  amb	  Musclos	  i	  Cava”	  el	  dia	  21	  de	  juny	  a	  les	  11.30	  del	  matí.	  El	  mercat	  barceloní	  del	  carrer	  
Mallorca	  acollirà	  l’obertura	  oficial	  a	  la	  campanya	  que	  es	  prolongarà	  durant	  tres	  dies	  –	  del	  21	  al	  23	  de	  
juny	  -‐	  	  i	  que	  s’estendrà	  a	  vuit	  mercats	  municipals	  més	  de	  Barcelona	  (El	  Clot,	  Horta,	  Lesseps.	  Sant	  Martí,	  
Mercat	  de	  Sants,	  La	  Concepció,	  Les	  Corts.	  i	  La	  Llibertat).	  	  Es	  tracta	  d’un	  gran	  tast	  popular	  de	  musclo	  del	  
Delta	  i	  cava	  –	  seran	  més	  de	  10.000	  racions	  i	  4.000	  copes–	  amb	  què	  es	  vol	  recuperar	  una	  vella	  tradició	  
gastronòmica	  mediterrània.	  
	   L’acte	  estarà	  presidit	  per	  la	  regidora	  de	  Comerç	  i	  Mercats	  de	  l’Ajuntament	  de	  
Barcelona,	  Montserrat	  Ballarín,	  i	  comptarà	  amb	  l’assistència	  dels	  presidents	  del	  Gremi	  de	  Majoristes	  
del	  Mercat	  Central	  del	  Peix	  de	  Mercabarna	  (GMP),	  Leandro	  Serra,	  del	  Gremi	  de	  Peixaters	  de	  
Catalunya	  (GPC),	  Alex	  Goñi,	  i	  de	  la	  Federació	  de	  Productors	  de	  Mol·luscs	  del	  Delta	  de	  l’Ebre	  
(FEPROMODEL),	  Miguel	  Carles.	  També	  hi	  assistirà	  el	  director	  general	  de	  Pesca	  i	  Afers	  Marítims	  de	  la	  
Generalitat,	  Sergi	  Tudela,	  entre	  d’altres	  personalitats	  i	  representants	  de	  les	  entitats	  col·laboradores	  
	  

	   	  	  “Revetlles	  d’Estiu	  amb	  Musclos	  i	  Cava”	  	  vol	  
recuperar	  una	  vella	  tradició	  gastronòmica	  mediterrània:	  les	  musclades	  d’estiu.	  Als	  pobles	  costaners,	  les	  
revetlles	  de	  Sant	  Joan,	  Sant	  Pere	  i	  Sant	  Jaume	  se	  celebraven	  amb	  generoses	  cassoles	  de	  musclos,	  
coincidint	  en	  el	  fet	  que	  a	  l’estiu	  el	  mol·lusc	  mediterrani	  es	  troba	  ben	  ple	  i	  en	  el	  seu	  millor	  moment	  de	  
sabor.	  
	   En	  la	  campanya,	  impulsada	  pel	  GMP	  i	  GPC,	  	  hi	  col·labora	  per	  primera	  vegada	  l’Ajuntament	  
de	  Barcelona,	  a	  través	  de	  l’Institut	  Municipal	  de	  Mercats,	  que	  ha	  permès	  la	  iniciativa	  arribi	  als	  vuit	  
Mercats	  Verds	  de	  la	  xarxa	  de	  la	  xarxa	  de	  mercats	  de	  la	  ciutat.	  També	  hi	  col·labora	  des	  dels	  seus	  inici	  
FEPROMODEL	  amb	  tot	  el	  mol·lusc	  necessari	  	  per	  a	  les	  degustacions,	  aquest	  any	  en	  total	  1.200	  kg.	  	  del	  
Delta	  de	  l’Ebre,	  reserva	  de	  la	  Biosfera.	  Per	  la	  seva	  banda,	  Segura	  Viudas	  	  col·labora	  des	  del	  2013	  
aportant	  el	  cava.	  També	  hi	  participen	  Mercabarna,	  l’Associació	  de	  Concessionaris	  de	  Mercabarna	  
(Assocome)	  i	  el	  Campus	  de	  Turisme,	  Hoteleria	  i	  Gastronomia	  CETT-‐UB	  amb	  professors	  i	  alumnes	  
de	  sala.	  



	  

	  

	  
Esperem	  comptar	  amb	  la	  vostra	  assistència!!	  

	  
AGENDA:	  	  	  
Acte	  d’obertura	  i	  atenció	  als	  mitjans	  de	  comunicació.	  
Dia:   Dimecres, 21 de juny  
Hora: A les 11.30 h    
Lloc:  Mercat del Ninot, carrer de Mallorca 133. 
 
 
Agenda de les degustacions populars del 21 al 23 de juny 
’17  
Dimecres, 21 de juny                 Mercat:   
                                                     El Ninot, Mallorca, 133  

 

Acte d’obertura: 
11.30 h 
Inici tast popular: 11.45 h (aprox.). 

 

 
Dijous, 22 de juny 

 
Mercats:       

 

El Clot, plaça del Mercat, 26 
Horta, Tajo, 75 
Lesseps, Verdi, 200-210 
Sant Martí, Puigcerdà, 206 
Sants. Sant Jordi, 6  
 

Divendres, 23 de juny Mercats:      	  

 

La Concepció, Aragó 313. 
Les Corts, Trav. de les Corts, 215 
La Llibertat, Plaça de la Llibertat, 27 

  	  

 
   

 
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


