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Ara més que mai, amb el comerç del barri 
guanya les Corts

Aquesta campanya, endegada pel Districte de les Corts 
i les cinc associacions i eixos comercials del territo-
ri, neix amb l’objectiu d’incentivar la compra al comerç 
local després de les circumstàncies provocades per la 
covid-19, on des del passat 14 de març de 2020 quan es 
va declarar l’Estat d’alarma, moltes botigues del districte, 
les que no tenien productes de primera necessitat, van 
haver d’abaixar les persianes.

Ara, el Districte i els diferents eixos i associacions co-
mercials volen, d’una banda, agrair i reconèixer l’esforç 
de tots els establiments que han obert durant aquest pe-
ríode per tal d’oferir al veïnat els productes alimentaris, 
sanitaris i de neteja de primera necessitat. De l’altra, es 
vol promoure la compra a les botigues del barri que van 
haver de tancar temporalment.  

Perquè comprar als comerços locals ens aporta proximi-
tat, dona vida als barris, es contribueix a la recuperació 
econòmica del territori, genera ocupació, millora la con-
vivència i la cohesió veïnal, així com la seguretat als ba-
rris. Ara és hora de recuperar el comerç local entre tots i 
totes i, d’aquesta manera, el veïnat de les Corts guanyarà 
qualitat, atenció personalitzada, dinamisme, confiança i 
empatia.



El Mercat de les Corts

Situat al número 215 de la travessera de les Corts, el 
Mercat de les Corts va ser construït l’any 1961 i remo-
delat primerament al 1993, per adaptar el mix comercial 
a les noves demandes i als nous usos comercials. L’any 
2008 es va dur a terme una nova reforma per renovar la 
façana, adequar el mix comercial i modernitzar les para-
des i els serveis. 
La ruta que es presenta a continuació s’emmarca dins la 
campanya “Ara més que mai, amb el comerç de barri 
guanya les Corts!”, endegada pel Districte de les Corts i 
les cinc associacions i eixos comercials del territori amb  
l’objectiu d’incentivar la compra al comerç local després 
de les circumstàncies provocades per la covid-19. A la 
ruta hi participen 35 parades amb l’objectiu de donar a 
conèixer l’oferta de proximitat, recuperar el comerç local, 
guanyar en qualitat, atenció personalitzada i donar vida 
als barris.

SERVEI A DOMICILI

A més, el Mercat ofereix una atenció especial als seus 
clients amb el servei de repartiment a domicili gràcies 
al conveni entre l’Institut de Mercats de Barcelona i l’As-
sociació Les Corts per la Inserció Laboral. Per a més in-
formació, cal adreçar-se al Punt d’atenció del Mercat o al 
telèfon 667 570 336.
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AUTOSERVEI
• Superestalvi

BACALLÀ I CONSERVES
• Bacallaneria Masclans
• Bacallaneria olives i 

conserves J. Gavalda

CARNISSERIES
• Carns Banach
• Carnisseria Salvador
• Carnisseries Solé

FRUITA I VERDURA
• Àngels patates i cebes
• Fruiteria la Pera. Salut, 

alegria i ecología
• Fruites Cris
• Fruites i Verdures Les 

Corts
• Fruits Oms
• Mels, Tes i Bolets

LÀCTICS
• Làctics Anna – Granja 

Armengol

LLEGUM
• Fruits secs i llegums 

cuits M. Teresa Roquets
• Llegums La Nova

MODA I COMPLEMENTS
• Tania. Clothing & cia.
• Aurora Mateo

Mercat de les Corts
 Barri de les Corts

OUS I AVIRAM
• Aviram Carmen
• Aviram Peñafiel 31
• Aviram Peñafiel 92
• Ous De L’Alt Camp - 

Granja Josep M. Plana

PEIXATERIES
• Marisc i Peix Fresc 

Adrian
• Peixateria Edith Moreno
• Peixateria Marisa
• Peixateria Rosa M. 

Moreno
• Peix de proximitat la 

Barqueta
• Peix Fresc Àngels
• Sunta. Professionals del 

peix

QUEVIURES
• Coloniales Guillén

RESTAURACIÓ
• El Bisaura Bar
• The forner

XARCUTERIES
• Xarcuteria Castelló
• Xarcuteria Juan José 

Clofen
• Xarcuteria La Extremeña
• Xarcuteria Moisés Mallèn
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SUPERESTALVI
934 909 042

Supermercat d’alimentació i productes per a la 
llar.

AUTOSERVEI

CARNISSERIA SALVADOR
933 309 320
montauro63@hotmail.com

Tradició familiar. La millor selecció de productes 
càrnics amb professionalitat i atenció. La millor 
garantia perqué els productes arribin frescos a 
casa i en el seu estat óptim de frescor i preparació.

CARNS BANACH
933 309 010 / 933 309 703
jmbanach@msn.com

Les millors seleccions de carns del nostre país, 
vedella gallega, xai, ternasco d’Aragó, bou i 
cabrit d’Almeria. Plats casolans, hamburgueses 
i plats cuinats.

BACALLÀ, OLIVES, CONSERVES J. GAVALDA
933 309 356-609 604 690 
bacalocarlosdiego@hotmail.com

Can Gabaldà, tradició familiar i qualitat. 
Pesca salada, bacallà d’Islandia sec i remullat, 
plats preparats, ampli assortiment d’olives i 
conserves.

BACALLANERIA MASCLANS
933 309 266

Artesans del bacallà.  
Bacallaneria especialistes en bacallà olives i 
conserves.

BACALLÀ I CONSERVES

CARNISSERIES
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CARNISSERIES SOLÉ 
933 309 318 
joanlescorts@hotmail.com

Carns selectes de 1a qualitat. Vedella, bou, 
xai, cabrit i porc. Productes: hamburgueses, 
mandonguilles, canelons, croquetes... Amb la 
màxima atenció i professionalitat cap al client.

ÀNGELS PATATES I CEBES
660 917 439
amgaspa1966@gmail.com

Tota varietat de patates, cebes i alls. Patates Rep. 
Pontiac, Kennebek, Monalisa, Agria, Bufet, Violeta, 
cebes de Figueres, de fuentes, normals, del platillo. 
Alls vermells i negres, boniatos crus i cuits.

FRUITA I VERDURA

LA PERA. SALUT, ALEGRIA I ECO
649 933 356 / 616 947 715
lapera09@hotmail.com

Fruita i verdura amb certificat ecològic CT-
4072/E CCPAE. Producció pròpia, proximitat, 
KM 0 i ecològic.

FRUITES CRIS
934 903 049
ismaeljuliang@gmail.com

Faves, pèsols, minestra, purés. Verdures 
preparades. Mongeta tendra neta i trossejada, 
pèsols del Maresme. Fruita de temporada i 
tropical. Sucs de taronja. A la temporada, bolets.

FRUITES I VERDURES LES CORTS
664 525 269

A la nostra botiga trobareu fruita i verdura 
d’agricultura tradicional i ecològica, sempre de 
la millor qualitat. Venem sà! Venem salut!

FRUITS OMS
934 904 958

Fidels a les nostres arrels agrícoles, amb 
experiència, servei i dedicació, oferim tot tipus 
de fruites i verdures de temporada tant nacional 
com de l’estranger.



MELS, TES I BOLETS
933 306 752

Tradició familiar. Fruita i verdura fresca, mel i te. 
Especialitzats en mel, amb una amplia varietat 
i derivats com caramels i cosmètica. Més de 35 
varietats de tés i estris per la Ceremònia del te.

LÀCTICS ANNA  
Granja Armengol
679 877 020

Làctics de producció artesana de la granja 
Armengol.

LÀCTICS

FRUITS SECS I LLEGUM CUIT 
M. TERESA ROQUETS 
933 307 001

Empresa familiar. Gran varietat en llegum cuit 
i plats cuinats com a casa. També llegum sec. 
Tota mena de fruits secs: crus, torrats, salats, 
amb closca. Fruita seca i fruita confitada.

LLEGUMS LA NOVA
934 913 818

Venda de llegum cuit i sec. Menjars preparats.

LLEGUMS

TANIA. CLOTHING & CIA
699 846 481
interiores@neointeriorismo.com

Moda actual per a home i dona, bon preu i 
qualitat. Tres generacions, interpretem la 
tendència de moda masculina i femenina perquè 
tots se sentin especials fidels al seu estil.

MODA I COMPLEMENTS



AVIRAM CARMEN
933 309 322
txetxutena20@gmail.com

Especialistes en animals de corral i ous frescos.

OUS I AVIRAM

AVIRAM PEÑAFIEL 31
934 905 608 / 933 301 540

Més de 30 anys, donant els millors productes i 
servei. Hem evolucionat i ens hem especialitzats 
en pollastres farcits, hamburgueses, broquetes, 
caça, etc.

AVIRAM PEÑAFIEL 92
934 905 608 / 933 301 540

Més de 30 anys, donant els millors productes i 
servei. Hem evolucionat i ens hem especialitzats 
en pollastres farcits, hamburgueses, broquetes, 
caça, etc.

OUS DE L’ALT CAMP  
Granja Josep M. Plana 
662 321 037 - granjaplana@gmail.com

L’ou més fresc de km 0. Venda directa pel 
mateix productor. Ous frescos. Producte de 
proximitat.

AURORA MATEO
934 904 831

Botiga dedicada a la venda de calçat per a 
senyora i moda juvenil. Venda personalitzada 
amb la millor relació entre qualitat i preu del 
mercat.

MARISC I PEIX FRESC ADRIÁN
639 231 933

La millor qualitat al millor preu. Peix de platja 
i marisc de proximitat, envasem al buit, peix 
preparat sense cap espina i marisc gallec de la 
màxima garantia i qualitat.

PEIXATERIES



PEIXATERIA ROSA M. MORENO
934 392 047

Qualitat i varietat a molt bon preu. Escollim per 
al teu dia a dia, el millor peix fresc ajustat a les 
teves necessitats.

PEIX DE PROXIMITAT LA 
BARQUETA
933 307 503 / 655 533 327

Des de fa 47 anys. El peix es compra diàriament, 
la millor qualitat, arribat directament de les 
llotges mediterrànies i a bon preu. Tracte 
personalitzat i servicial amb els clients.

PEIX FRESC ÀNGELS
935 038 969 
angelsmasague@gmail.com

Tradició familiar i bon tracte.

SUNTA. PROFESSIONALS DEL PEIX
636 762 857
vissuluth@live.com

Peix i marisc de la màxima qualitat al millor 
preu. Ja fa 25 anys que som al Mercat, no hem 
parat de créixer per donar el millor producte, al 
millor preu i amb un servei impecable.

PEIXATERIA EDITH MORENO
692 701 333

Especialistes en peix fresc i marisc.

PEIXATERIA MARISA
933 309 321

La millor qualitat i servei. Peix fresc i marisc des 
de fa més de 50 anys. Tres generacions avalen el 
nostre compromís. La fidelitat, amistat i compromís 
dels clients són un esperó per continuar. 



COLONIALES GUILLÉN
933 305 447

Més de 40 anys al servei, amb productes de 
qualitat al millor preu. Especialitat en fruita seca 
recentment torrada. Fruita seca i rebosteria. 
Productes de proximitat, cuidant el detall.

QUEVIURES

XARCUTERIA CASTELLÓ
933 309 310

Embotits i formatges. 50 anys al servei del 
mercat i del barri. Xarcuteria amb productes de 
proximitat i ibèrics, formatges i delicatessen.

XARCUTERIES

EL BISAURA BAR
933 307 001

El plat estrella és el peix fresc i marisc. Tapes 
i esmorzars de qualitat, oli com cal, bon vi, 
pastisseria, pa, un cafè Italià de primera, la llet i 
postres d’una granja de Gurb, embotit fresc...

RESTAURACIÓ

THE FORNER

Forn de pa i pastisseria amb degustació de 
productes de primera qualitat. Pans fets amb 
professionalitat i llevats amb massa mare. Per 
emportar o degustar al local. Tes, infusions i cafés.



XARCUTERIA LA EXTREMEÑA
934 909 677

Especialitzats en productes ibèrics, xarcuteria 
selecta i gran varietat en formatges. Àmplia 
gamma de productes sense gluten: pernil cuit, 
botifarres, llonganissa, sobrassada, foie gras...

XARCUTERIA MOISÉS MALLÈN
650 276 881

xarcuteriam.m@gmail.comPodreu triar entre una extensa quantitat de 
productes de gran qualitat: carns fresques, 
elaborats, espatlles de gla, formatges, embotits, 
plats cuinats, productes artesans, vins i caves.

XARCUTERIA JUAN JOSÉ 
CLOFEN
933 309 610

Especialitats en formatges i pernils ibèrics. Carns 
fresques: denominació d’origen Terol, porc ibèric.



 Mercat de les Corts 
Barri de les Corts

  Associació de concessionaris del 
    MERCAT DE LES CORTS 

   Travessera de les Corts, 215
   mercatdelescorts.cat
 e-mail: info@mercatdelescorts.cat

  Mercat-de-Les-Corts
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  mercatdelescorts
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Més informació
ajuntament.barcelona.cat/lescorts 
barcelona.cat/reactivacioeconomica

#LesCortsambelcomerç


