
UNA HISTÒRIA DE L’EIXAMPLE...  el mercat de la Concepció

Molt més d’un segle. 128 anys  té el 
mercat de la Concepció (Aragó 313-
317), un dels més emblemàtics. El 
monumental edifici modernista es 
troba en ple barri de la Dreta de l’Ei-
xample, en uns terrenys que van ser 
cedits per l’advocat Joan Pla More-
au. Antoni Rovira Trias el va cons-
truir el 1888.
 L’ajuntament va decidir aixecar-
lo en aquell emplaçament perquè el 
barri, majoritàriament burgès, esta-
va cada vegada més poblat i calia mi-
llorar els serveis. El nom fa referèn-
cia a l’església gòtica de la Concep-
ció, situada molt a prop, que havia 
sigut reconstruïda uns quants anys 
abans.
 L’illa de cases on va ser aixecat 
ja albergava originalment parades 
a l’aire lliure des de mitjans del se-
gle XVIII. «En aquella època, el meu 
besavi era pescador i ja hi venia el 
producte», explica Alex Goñi, presi-
dent de l’Associació de Venedors del 
Mercat de la Concepció. «Quan es va 
construir el mercat van comprar una 
parada i ja anem per la quarta gene-
ració», afegeix. 
 Després d’un període de decadèn-
cia, el 1998 es van finalitzar les obres 
de reforma de l’interior del mercat. 
L’estructura es va conservar gaire-
bé íntegrament. L’únic canvi que va 
experimentar la part exterior va ser 
que es van substituir els tancaments 

de làmines de fusta per vidres. «L’es-
tructura era tan bona que en la re-
modelació es van respectar les bi-
gues de fusta de pi negre de Sòria», 
afegeix Goñi. 

Tallers infantils

L’edifici modernista crida l’atenció 
per si mateix, però té una caracterís-
tica que el fa diferent dels altres mer-
cats de la ciutat. Dues floristeries ale-
gren el passeig als vianants i donen 
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Aliments amb flors
La llotja del carrer d’Aragó fa 128 anys que ofereix comestibles al 
barri H L’edifici destaca per la seva original estructura modernista

un toc de color a l’illa de cases. 
«L’entrada pel carrer de Valèn-
cia és un plaer. Veure les plantes i 
flors m’anima cada vegada que hi 
passo per davant», comenta Car-
men Vázquez, veïna del barri. 
 El mercat té 60 parades i és 
molt actiu. Entre setmana hi van 
a comprar persones grans i els 
dissabtes la clientela és familiar. 
Cada dissabte, de les 11 a les 14 
hores, hi ha diferents activitats 
per als més petits. H
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E l festival Escena Poblenou, 
que tindrà lloc del 20 al 23 
d’octubre, apostarà en aques-

ta edició, la número 15, per impli-
car-se en el seu territori i la seva rea-
litat social. Un total de 21 especta-
cles de diverses disciplines de les arts 
escèniques –teatre, performance, 
ball, circ, teatre d’objectes, teatre 
d’ombres i música– en seran les pro-
tagonistes, tot i que també hi haurà 
propostes participatives. 
 Actuacions en diversos espais 
emblemàtics del barri i comerços 

sant martí

Escena Poblenou oferirà 21 
espectacles en 4 dies

i, sobretot, la implicació dels ve-
ïns i veïnes de Poblenou perme-
tran que aquesta edició complei-
xi l’objectiu de donar protagonis-
me a persones anònimes. 

ESTRENES ABSOLUTES /  Escena 
Poblenou recolza la creació i es 
defineix com un «viver de propos-
tes escèniques», segons els seus 
organitzadors. Aquest any pre-
senta una programació arriscada 
amb espectacles que o es veuran 
per primera vegada a Barcelona o 
són estrenes absolutes.
 Escena Poblenou celebra els 
seus 15 anys amb una festa molt 
especial el dissabte 22 d’octubre al 
Casino de l’Aliança del Poblenou 
amb l’actuació dels diferents ar-
tistes que hi han participat. H33 Espectacle del festival.

telèfons
Emergències 112
Urgències mèdiques 061
Creu Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra 112

Guàrdia Urbana 092
Policia Nacional 091
Bombers-urgències 080
Inf. ciutadana 012
TMB 93.298.70.00

Inf. Renfe 902.320.320
Rodalies Renfe 900.410.041
Inf. aeroport 902.404.704
Inf. port 93.298.60.00
Ferrocarrils Gen. 93.205.15.15

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

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

AVUI A BARCELONA

sarrià-sant gErvasi
Contes en anglès L’escola 
d’idiomes Dinocrocs ofereix una 
narració de contes en anglès a través 
d’un innovador programa 
d’ensenyament per a nens. A la 
Biblioteca Sant Gervasi - Joan 
Maragall. Sant Gervasi de Cassoles, 
85. 17.30 hores. Activitat gratuïta. 

Música clàssica Opera Club 
presenta una conferència sobre 
l’opera Macbeth, de Verdi, inspirada 
en la tragèdia de Shakespeare. A la 
Biblioteca Clarà. Carrer del Dr.Carulla, 
22-24. A les 18.30 hores. Gratuït.

sants-montjuïc
Lactància Conferència a càrrec de 
l’associació Alba Lactància Materna 
amb l’objectiu d’informar sobre la 
lactància i donar respostes als dubtes 
i consultes de les mares i els pares 
sobre aquesta alimentació natural. Al 

Centre Cívic El Sortidor. Plaça del 
Sortidor, 12. A les 19.00 hores. 
Inscripció prèvia. Gratuït.

EixamPlE
Síria L’Institut Europeu de la 
Mediterrània ofereix el col·loqui Sense 
treva a la Mediterrània: conflictes, 
refugiats i llibertats, sobre la guerra de 
Síria. També es presentarà la nova 
edició de l’anuari L’IEMed 
Mediterranean Yearbook 2016, una 
anàlisi del conflicte a través de 
diferents recursos. A la sala d’actes 
de l’Institut Europeu de la 
Mediterrània. Carrer de Girona, 20. A 
les 18.30 hores. Gratis.

sant andrEu
Oficis per a nens Unexpected Mini 
City, una ciutat en què els nens 
aprendran els oficis a través de 
diferents espais, obre les seves portes 
al centre comercial La Maquinista. 
Passeig de Potosí, 2. De dilluns a 
divendres de 16.00 a 21.00 hores i els 
caps de setmana d’11.00 a 14.00 
hores i de 16.00 a 21.00 hores. 
Entrada gratuïta.

Podeu enviar les propostes a 
distritos@elperiodico.com

CIUTAT VELLA 3 El Museu 
d’Història de Catalunya acolli-
rà el 18 d’octubre que ve la jor-
nada Museus i perspectiva de gène-
re, que el dia 20 es traslladarà 
al Museu Comarcal de Cervera. 
En les jornades s’analitzaran 
iniciatives perquè els museus 
siguin menys sexistes. Els orga-
nitzadors recorden que fa 25 
anys artistes feministes de No-
va York ja van denunciar el se-
xisme en l’art.

Jornada sobre 
sexisme i museus

SANT ANDREU 3 Dos anys des-
prés de la seva estrena el 2013, 
Òscar Rodríguez (exmembre 
de Cia. Infima La Puça) i Montse 
Puga (El cor de la ciutat) tornen al 
SAT! (Neopàtria, 54) amb la ver-
sió en català d’El Petit Príncep. Es 
tracta d’una producció de tea-
tre, titelles i ombres creada per 
la companyia francesa Ombres 
Folles. Es podrà veure de l’1 al 
16 d’octubre.

‘El Petit Príncep’ 
tornarà al SAT!

HORTA-GUINARDÓ 3 Dissabte 
que ve, dia 1, es tornarà a cele-
brar la desfilada Moda al Carrer 
que organitzen cada any l’Eix 
Comercial d’Horta i Mercat i la 
Fundació Barcelona Comerç al 
carrer de Tajo, davant del mer-
cat. Es preveu que mil perso-
nes assisteixin a la desfilada de 
roba per a aquesta tardor i hi-
vern. Més de 80 botigues també 
instal·laran carpes al barri.

Desfilada de moda
al carrer de Tajo

LES CORTS 3 El dissenyador 
David Mar, amb estudi a Sants, 
és l’autor del cartell de la festa 
major de les Corts, que comen-
ça aquest cap de setmana. Mar, 
format a l’escola Joso, es dedica 
al còmic i la il·lustració i aquest 
any ha guanyat també els con-
cursos de cartells de les festes 
d’Horta i el Carmel. Els veïns 
són els seus protagonistes.

David Mar repeteix 
amb rètol guanyador
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