
EL MERCAT DE  
LA BOQUERIA 

AVIRAM I OUS 
Hi podem trobar carn de gallina, de pollastre, de gall d’indi o de conill. També s’hi venen ous de 
diferents classes i animals. Alguns ben estranys com els ous d’estruç. 
 

Fes una fotografia dels diferents tipus de carns i ous que vegis a la parada, i escriu el seu nom 
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LLAMINADURES 
No cal que tot siguin proteïnes, anem a la botiga de llaminadures. Fes una fotografia 

dels colors de la  parada 

 
Fes una fotografia dels colors de la parada. 
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Article Preu 
per Kg. 

Procedència 

1 Kg. de lluç del Nord  Escorxador �    Pagès �    

Llotja �  Majorista �   Altres � 

1 Kg. de musclos de 
roca 

 Escorxador �    Pagès �    

Llotja �  Majorista �   Altres � 

Anota els  

preus! 

Article 
Preu per 

Kg. 
Procedència 

1 Kg. de pollastre  
Escorxador �   Pagès �    Llotja � 

Majorista �   Altres � 

1 Kg. de conill  
Escorxador �   Pagès �    Llotja � 

Majorista �   Altres � 

1 dotzena d’ous        
de gallina 

 
Escorxador �   Pagès �    Llotja � 

Majorista �   Altres � 

Anota els  

preus! 

El mercat de la Boqueria o de Sant Josep és pels 

visitants un festival de colors, gustos i sons al vol-

tant dels aliments i mercaderies diverses que s’hi 

troben. 

Ja al sXIII en aquesta zona de la ciutat hi havien 

corrals de cabres del carnissers, al peu d’aquests 

corrals s’hi instal�laven les taules de venda de carn 

de cabra o de boc, i d’ací ve que  aquell paratge se 

l’anomenés la Boqueria, o sia lloc on venen carn de 

boc. També alguns pagesos de poblacions properes 

i masies hi venien d’altres queviures. 

A mida que la Rambla va anant prenent importància com a passeig urbà al sXVIII, es va 

considerar necessari treure les carnisseries del seu recorregut i van ser desplaçades, tot i 

que molt a prop, cap a l’interior, al costat de l’hort del convent de Sant Josep.  

Amb la destrucció del convent, al 1835, es va 

construir una plaça amb grans columnes  volta-

da de porxos, que havia de ser la més gran de 

Barcelona. Es va decidir traslladar el mercat, de 

manera temporal, al seu interior, però finalment 

ha estat l’emplaçament definitiu. Les obres de 

cobriment es van iniciar el dia de Sant Josep de 

1840. 

 L’acte de col�locació de la primera pedra va 

anar acompanyat d’un ritual força eloqüent: una 

unça d’or i diferents monedes d’or van ser dipo-

sitades sota aquesta primera pedra, com a símbol de la riquesa que el futur mercat havia 

de produir. 

La coberta metàl�lica actual es va inaugurar el 

1914. 

L’oferta comercial que hi podem trobar és d’allò 

més variat i abasta des del comerç més tradicio-

nal (peix fresc i marisc; pesca salada i conser-

ves; carnisseria i menuts; aviram, caça, i ous; 

fruita i verdura...) fins a mercaderies de caire 

més innovador o exòtic. Un volt per mercat us 

proporcionarà, de ben segur, més d’una sorpre-

sa. 

Exploració Urbana—CSP 



ANEM A MERCAT! 

FRUITERIA  I  VERDULERIA 
 

Escriu, segons el teu criteri, a quina part de la planta pertanyen cada un d’aquests aliments  
(A Arrel, U Fulles, F Fruits) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quines són les teves preferides? 

Taronges  Meló  

Bledes  Pebrots  

Mongetes  Síndria  

Plàtans  Espinacs  

Pinya  Pomes  

Enciam  Préssecs  

Pastanaga  Cebes  

FRUITA: 

1 

PEIXATERIA 3 

VERDURA: 

Nom .......................... 

Color: ........................ 

Origen ....................... 

Preu .......................... 

Fixa’t en diferents fruites i verdures de les parades. Omple una fitxa d’una fruita i una altra d’una 
verdura. Fes una fotografia de cada una. A més a més anota el preu i l’origen dels aliments indi-
cats més avall. 

CARNISSERIA 2 

Article Preu per 
Kg. 

Procedència 

1 Kg. de pomes      
vermelles (STARKING) 

 Escorxador �   Pagès �    Llotja � 

Majorista �   Altres � 

1 Kg. de mongeta    
perona 

 Escorxador �   Pagès �    Llotja � 

Majorista �   Altres � 

1 Kg. de plàtans        
de Canàries 

 Escorxador �   Pagès �    Llotja � 

Majorista �   Altres � 

Fes una fotografia dels següents tipus de carn: bou, vedella, xai, porc i cavall 

Omple la següent fitxa amb les dades d’un dels tipus de carn anteriors i anota el preu i 

l’origen de les carns indicades 

Nom .......................... 

Color: ........................ 

Origen ....................... 

Preu .......................... 

Article Preu 
per Kg. 

Procedència 

1 Kg. de llom   Escorxador �    Pagès �    

Llotja �  Majorista �   Altres � 

1 Kg. de vedella de 
Galícia 

 Escorxador �    Pagès �    

Llotja � Majorista �   Altres � 

Escriu el nom de dos peixos blancs, dos peixos blaus, dos mol�luscs i dos crustacis. Si no 

ho saps pots demanar ajut a les peixateres del mercat o al professorat.  

Nom .......................... 

Color: ........................ 

Origen ....................... 

Preu .......................... 

Fes una fotografia d’un peix blanc, un blau, un molusc i un crustaci 

Peix blanc Peix blau 

 

 

 

 

Mol�lusc Crustaci 

 

 

 

 

Anota els  

preus! 

Anota els  

preus! 

FRUITA VERDURA 


