
mercabarna
l'informatiu del hub alimentari del Mediterrani ® | novembre 2015 | núm. 310 

EL REPORTATGE pàg. 06

Més de 3.000 persones participen 
a la 1a Cursa Mercabarna 

DIA A DIA pàg. 04

Entren en servei 
els punts de recàrrega 
de vehicles elèctrics. 

SECTOR DE pàg. 11

15 de novembre: 
Nova edició de les 
Mercademostracions. 

DIA A DIA pàg. 03

Nova web de Mercabarna,  
el portal de la ciutat  
que t'alimenta. 
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Segueix-nos a Linkedin, Youtube i Flickr �
DIA A DIA.  

Nombrosos nens i 
nenes van descobrir les 
propietats de les fruites 

i hortalisses gràcies al 
taller de “5 al dia” 

�
DIA A DIA.  

El cuiner Isma Prados 
va fer una demostració 
culinària com a ambai-

xador de Mercabarna

La presència de Mercabarna en 
aquesta fira es va concretar en dues 
accions. La primera va ser la parti-
cipació al Degusta Experience, un 
espai on el públic podia aprendre 
i debatre amb cuiners consagrats. 
Un d’aquests cuiners va ser l’Isma 
Prados que, en representació de 
Mercabarna, va elaborar un plat 
anomenat “Mar i muntanya de rap i 
guatlles de pagès”. Tots els produc-
tes frescos que anava utilitzant du-
rant la demostració van servir com 
a fil conductor per explicar a les 200 
persones que omplien la sala el pa-
per de Mercabarna dins de la cade-

na alimentària, així com la quanti-
tat, varietat i qualitat dels aliments 
frescos que hi ha en aquest Mercat.

APROPAR LES FRUITES I HORTALISSES ALS 
MÉS PETITS
La segona acció es va realitzar dins 
de l’espai Degusta Kids. Mercabar-
na i AGEM van aprofitar el caràcter 
familiar de la fira per organitzar 
uns tallers de “5 al dia”. Un total 
de 130 infants i  els seus pares van 
endinsar-se en el món de les fruites 
i hortalisses preparant divertides 
brotxetes amb meló, raïm, pinya, 
mango, kiwi i taronja. •

Mercabarna té un nou web total-
ment renovat estèticament i quant 
a funcionament, ja que permet 
un accés més ràpid i directe a tota 
la informació institucional i de 
serveis d’aquest polígon alimen-
tari. Amb aquesta renovació es 
reforça el paper del web com una 
eina d’utilitat per a tots els usuaris 
d’aquest recinte, però també com 
una finestra oberta al món per pro-
jectar la imatge de Mercabarna.  
A més, el nou web està adaptat a 
tota mena de dispositius i es pot 
consultar fàcilment des d’un ordi-
nador, tauleta o mòbil.
  
UN PORTAL PER ESTAR AL DIA I FER GESTIONS
El web ofereix informació d’interès 
com notícies generals de Merca-
barna, agenda d’actes, cursos de 
formació, dades estadístiques, etc., 
però també permet fer certs trà-
mits. Per exemple, a través d'aquest 
nou portal, es poden fer les incrip-
cions als cursos de formació, de-
manar permisos d’obres, sol·licitar 
targetes d’accés al recinte, consul-
tar les publicacions de Mercabarna, 
entre d’altres.  • 

CANALS 

Mercabarna estrena web

PROMOCIÓ 

Mercabarna participa a la fira gastronòmica 
Barcelona Degusta
Amb l’objectiu de seguir donant-se a conèixer i potenciant els seus 
valors entre els ciutadans, Mercabarna va prendre part en la 5a edició 
del Barcelona Degusta que es va celebrar del 24 al 27 de setembre a 
la Fira de Barcelona. Més de 28.000 ciutadans van passar per aquest 
festival gastronòmic popular.

Entra al web mercabarna.es  
i descobreix el nou portal

Visites anuals
280.000

prop de 800 diàries

L’objectiu del treball és fer un diagnòstic sobre 
el volum de malbaratament alimentari que es 
produeix per l’activitat de tots els operadors de 
Mercabarna (productors, majoristes i compra-
dors) per dimensionar-lo, analitzar-ne les causes 

RESPONSABILITAT SOCIAL 

Nou projecte contra el malbaratament alimentari
Mercabarna ha encarregat  
un estudi a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) 
i a la Plataforma Aprofitem els 
Aliments (PPA) per tipificar el 
volum de pèrdues alimentàries 
que es produeixen en l’activitat del 
recinte i oferir línies de treball per 
reduir-les a la mínima expressió.

i explorar la percepció dels actors que hi partici-
pen. Finalment es proposaran accions concretes 
d’intervenció per reduir aquest malbaratament 
i millorar l’operativa de gestió dels residus orgà-
nics. “Aquest projecte mostra la nostra voluntat 
de seguir cercant solucions que ens ajudin en la 
lluita contra el malbaratament alimentari. Les 
accions que sorgeixin se sumaran a les que ja 
fem des de fa molts anys, com és la col·laboració 
amb el Banc del Aliments”, explica Josep Tejedo, 
director general de Mercabarna.  
En aquest treball, que es preveu que estigui en-
llestit a finals d’any, hi participa l’Oficina de Medi 
Ambient de la UAB, l’empresa especialitzada en 
consultoria social Spora i la PPA. •

Nacionals

82%
de les visites són

Internacionals

18%
de les visites són

� 
DIA A DIA.  
Mercabarna col·labora
des de fa anys amb
el Banc dels Aliments
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DIA A DIA

� 
DIA A DIA.  
Els punts de recàrrega 
de vehicle elèctric que hi 
ha dins de l’aparcament 
situat al carrer Major

� 
DIA A DIA.  
Targeta que identifica els 
usuaris de vehicle elèctric

MOBILITAT SOSTENIBLE

Els usuaris de vehicle elèctric ja 
poden usar els punts de recàr-
rega que hi ha dins de l’aparca-
ment P2, ubicat al carrer Major 
de Mercabarna. En total hi ha 4 
carregadors, 1 de càrrega ràpida 
(que carrega en menys de 30 mi-
nuts) i 3 de lenta (entre 6-8 hores 
de càrrega). 

En funcionament els punts de recàrrega de vehicles elèctrics  
ubicats a Mercabarna

C/ del Sol 3G, 08840 Viladecans - Tel. 930 090 753 / 605 852 502

Centro de impresión profesional
Soluciones para la imagen de su empresa

• Sistema de impresión Gran formato
• Imprenta digital, flyers, catalogos, publicidad
• Desarrollo de soluciones web
• Señalética, roll up, lonas, rotulación
• Departamento de diseño gráfico 
• Departamento de imagen corporativa

facebook.com/sdnprint twitter.com/sdnprint www.sdnpr int .es

1.   Entrar al recinte pel peatge manual  
i mostrar la targeta d’usuari  
de vehicle elèctric. 

2.  Al peatge es facilita un tiquet per 
accedir a l’aparcament P2 de forma 
gratuïta durant un període limitat,  
en concret 45 minuts, temps necessari 
per fer una recàrrega ràpida. 

3.  Accedir a l’aparcament, carregar 
el vehicle i validar el tiquet a les 
màquines. Abonar l’import en el cas 
que s’hagi excedit el temps d’estada 
indicat en el tiquet. 

Concretament, el punt de re-
càrrega ràpida és fruit de l’acord 
entre l’Ajuntament de Barcelo-
na i Nissan per promoure la im-
plantació del vehicle elèctric a la 
ciutat i el de Mercabarna és un 
dels 13 que hi ha repartits per la 
ciutat. Per usar aquests punts és 
necessari tenir la targeta d’usuari 

de vehicle 100% elèctric que fa-
cilita l’Ajuntament i que permet 
utilitzar qualsevol dels punts de 
recàrrega de la ciutat i, a més, 
dóna dret a accedir gratuïtament 
a Mercabarna. •
Més informació sobre aquests punts de recàrrega al 

Centre de Control de l’edifici d’oficines de Mercabarna  

o al telèfon 93 556 30 00 

PASSOS PER USAR ELS PUNTS 
DE RECÀRREGA 
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REPORTATGE

Més de 3.000 persones –1.520 
runners i la resta acompanyants i 
ciutadans que es van animar a ve-
nir a Mercabarna– van participar, 
d’una manera o d’una altra, en 
aquesta primera cursa pel recin-
te. Tot un èxit de participació per 
a una iniciativa que tenia com a 
objectiu aconseguir que els ciuta-
dans descobrissin aquest polígon 
alimentari –per a molts encara un 
gran desconegut– i el paper im-
portantíssim que juga en la seva 
alimentació diària.  
A banda de les persones que van 
assistir a la Cursa, es calcula que 
més de 2 milions de persones 
també van conèixer una mica més 
aquest gran mercat, gràcies a les 
notícies sobre la Cursa que van 
aparèixer als mitjans de comuni-
cació el mateix dia i els posteriors.  

LA SENSACIÓ DE CÓRRER PER DINS DELS 
MERCATS CENTRALS 
A les 11h en punt, els 1.520 corre-
dors i corredores –770 inscrits en 
la distància de 5 Km i 750 en la de 
10 km– van prendre la sortida des 
del carrer Major amb l’expecta-
tiva de ser els primers en córrer 
per un espai que normalment no 
està obert al públic en general. La 
carrera va transcórrer pels carrers 
del recinte, tenint com a gran al-
licient el pas per dins de dos dels 
pavellons del Mercat Centrals de 
Fruites i Hortalisses i per la nau 
del Mercat Central del Peix que, 
tot i estar sense activitat, es van 
ambientar perquè els visitants 
es fessin una idea de com és una 
jornada en aquests Mercats. En el 
cas del Mercat Central de Fruites i 
Hortalisses hi havia diverses para-

des majoristes obertes, mostrant 
la seva exposició de productes. 
I, en el del Peix, es van col·locar 
grans altaveus que reproduïen el 
xivarri que hi ha en plena hora 
punta de feina. 

UNA OPORTUNITAT PER MOSTRAR 
MERCABARNA
Més enllà de la part esportiva, la 
Cursa es va plantejar com una gran 
jornada de portes obertes familiar 
dedicada a l’esport, a l’alimentació 
saludable i a donar a conèixer els 
valors de Mercabarna. Per això es 
van organitzar tot un seguit d’acti-
vitats, enfocades sobretot als nens,  
que tenien com a protagonistes 
indiscutibles allò que caracteritza 
Mercabarna, els aliments frescos. 
Es va fer un taller d’elaboració de 
brotxetes de fruites vinculat a la 

campanya “5 al dia”, curses de sacs 
de patates, de velocitat i de relleus 
(on el testimoni que es passaven 
els corredors era un plàtan), un 
“fotomaton” per fotografiar-se  
amb qualsevol dels tres Mercats 
centrals de Mercabarna i l’Escor-
xador i un Trivial, amb preguntes 
sobre Mercabarna. També hi va 
haver tallers de maquillatge i jocs 
amb materials reciclats realitzats 
per la llar d’infants de Mercabar-
na, Simphonie.   

UNA CURSA SOLIDÀRIA
La 1a Cursa Mercabarna va ser-
vir per donar el tret de sortida als 
diferents actes que se celebraran 
d’ara i fins a finals d’any en favor de 
La Marató de TV3. Per aquest mo-
tiu, es va fer un esmorzar solidari 
per a tots els assistents, la recapta-
ció del qual –3.000 euros en total– 
s’ha destinat íntegrament a aquest 
programa solidari que aquest any 
es dedicarà a la lluita contra la di-
abetis i l’obesitat.  A més, tots els 
productes sobrants de l’esmorzar, 
els avituallaments, les activitats 
infantils i les bosses dels corre-
dors es van entregar al Banc dels 
Aliments. En total, 770 quilos de 
productes frescos destinats a per-
sones amb necessitat.  També, la 

� 
REPORTATGE. 
Els runners van tenir 
l’oportunitat de córrer per 
dins dels Mercats Centrals

Els carrers i Mercats Centrals de Mercabarna que habitualment estan  
ocupats per camions, furgonetes, “toros” i els milers de persones que cada  
dia hi van a treballar van ser envaïts el passat 4 d’octubre per la marea  
de corredors i corredores que van córrer a la 1a Cursa Mercabarna.    

Els runners prenen els carrers  
de Mercabarna 

�
REPORTATGE.  

Un total de 1.520 
corredors van participar 

en aquesta primera 
cursa Mercabarna

preparació de les bosses del corre-
dor va anar a càrrec de la Funda-
ció Cares, empresa destinada a la 
inserció laboral de persones amb 
discapacitat psíquica. 

GRAN IMPLICACIÓ DE LES EMPRESES 
I GREMIS MAJORISTES 
Una de les claus de l’èxit d’aquesta 
primera Cursa va ser el suport que 
van donar les empreses i el Gremis 
de Majoristes en l’organització de 
l’acte. Més d’una vintena de firmes 
dels diferents sectors d’activitat 
del recinte i les quatre  associ-
acions d’empresaris del recinte 
(Assocome, AGEM, GMP i AEM) 
es van bolcar amb aquest esdeve-
niment, amb aportacions econò-
miques o oferint els seus serveis 
logístics per a diferents activitats. 
Però sense dubte la gran aportació 
de les empreses va ser en produc-
tes frescos, tant per a l’esmorzar 
solidari (on hi havia sardines, bo-
tifarres, pa amb tomàquet, frui-
tes, gelat i beguda), les activitats 
infantils, els avituallaments, els 
obsequis per als guanyadors de la 
carrera i per a l’espectacular bossa 
del corredor, que anava farcida 
d’aliments com calamars, salsitxes, 
una amanida, patates, mandarines, 
peres, plàtans, pomes i kiwis. •

DESTAQUEM!

Els guanyadors de la  
1a Cursa  Mercabarna  

DISTÀNCIA DE 5KM 

Categoria masculina 
Eloi Borrás (1r classificat) 
Angel Ucendo (2n classificat) 
Carlos Jiménez (3r classificat)

Categoria femenina
Ana Martínez (1a classificada)
Natalia Cobos (2a classificada)
Patricia Fernández (3a classificada)

DISTÀNCIA DE 10KM 

Categoria masculina 
Sergi Cinca (1r classificat) 
Javier García (2n classificat) 
David Rueda  (3r classificat)

Categoria femenina
Eva Pupim (1a classificada)
Sònia Gallego (2a classificada)
Marina González (3a classificada)

ALTRES PREMIS 
També es va premiar el participant més 
jove de la Cursa, els bessons Anna i Agustí 
Costabella, de 12 anys;  la participant més 
gran, Maria Ferré, de 83 anys.
Pel que fa a la categoria de discapacitats, 
en la de física la guanyadora va ser Eva 
Martínez; en la de discapacitat sensorial, 
Antonio Andrés i en la de discapacitat 
intel·lectual, Marina Riley.

Fotografia per  
SDN Print Services
i Fotos J.J. Vico

Visita el vídeo i la galeria 
fotogràfica de la 1a  

Cursa Mercabarna a:
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REPORTATGE

Gràcies a tots!

Patrocinadors
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SECTOR DE...

C/ Major, 86
Local comercial nº1

Mercabarna, Sector C  
Zona Franca  

08040 Barcelona

Tel. 93 335 36 99 
e-mail: mercasort@mercabarna.com

ADMINISTRACIÓ De loTeRIeS Nº 323

Números abonats
Servei integral a empreses

Repartits AQUI 132.000.000 €
de la GROSSA de NADAL 2010 

al número 79.250

Les millores al Mercat 
avancen a bon ritme
Durant aquest any, s’han completat 
o s’acabaran de completar algunes de 
les actuacions de millora del Mercat 
previstes dins de l’acord de moder-
nització signat el 2013. En concret, 
s’han renovat els 4 vestuaris del 
Mercat, s’ha substituït la il·luminació 
de la zona d’exposició de productes 
per llums de baix consum LED, s’està 
fent el reforç del fals sostre i la instal-
lació elèctrica de les zones comuns 
s’està revisant i posant al dia.  •

Mercademostracions 2015: La flor a taula

Sota el lema “La flora a taula”, les 
Mercademostracions d’aquest any 
giraran entorn la decoració floral 
adreçada a diferents establiments 
del canal Horeco (bars, restaurants 
i hotels). Per això, gran part de les 
activitats aniran relacionades amb 
aquesta temàtica i, per suposat, 
amb la decoració nadalenca. Du-
rant la jornada es farà: concurs en-
tre les escoles d’art floral d’arran-

jament de taules de restaurants, 
concurs per a floristes de corones 
de Nadal, concurs entre els ma-
joristes de decoració d’arbres de 
Nadal, conferències i una demos-
tració a càrrec d’Araik Galstyan, un 
dissenyador floral rus de gran pres-
tigi internacional. •
Més informació sobre les Mercademostracions a  

www.mercabarna.es o al Facebook www.facebook.com/

mercademostracions

El proper 15 de novembre se celebrarà a Mercabarna-flor la 32a 
edició d’aquesta jornada professional on s’espera aplegar com cada 
any més de 1.500 floristes d’arreu d’Espanya. 

FLOR

Finalitza la primera 
obra del projecte 
de remodelació del 
Mercat 

Un any més, Mercabarna aposta-
rà per tenir presència en aquesta 
fira i tornarà a compartir estand 
amb l’Associació Gremial d’Em-
presaris Majoristes de Fruites 
i Hortalisses (AGEM) i amb el 
Port de Barcelona. Aquest es-
tand conjunt estarà ubicat dins 
de l’espai Catalunya- Prodeca, al 
Pavelló 8 (stand 8E01A). Gràcies 
a la bona experiència i resul-
tats d’altres edicions es repeteix 
aquesta fórmula de participa-
ció, amb la qual s’espera seguir 
potenciant Mercabarna com a 
Hub Alimentari del Mediterra-
ni. A més, aquest espai també 
serà un punt de trobada per a les 
diferents empreses del recinte 
que assisteixin a la fira com a vi-
sitants o com a expositors. 

El sector hortofructícola de Mercabarna 
mostrarà el seu potencial exportador a la fira 
Fruit Attraction
Del 28 al 30 d’octubre, se celebrarà a Madrid la 7a edició de Fruit 
Attraction, la fira adreçada als professionals del sector de fruites  
i hortalisses.

Mercabarna i el Gremi de Majoristes de Fruites 
i Hortalisses (AGEM) estan col·laborant en l’or-
ganització de missions comercials inverses per 
portar al Mercat Central de Fruites i Hortalisses 
potencials clients d’altres països europeus. 
La idea és que aquests possibles compradors 
(importadors, gran distribució, majoristes, 
etc.) coneguin el Mercat, com funciona, quins 
productes s’hi comercialitzen, quina tipologia 
d’empreses hi ha, quins serveis els poden 
donar, entre d’altres aspectes. Entre els mesos 
de setembre i octubre, s’han realitzat tres 
missions d’aquest tipus. Una d’Anglaterra, 
integrada per una desena d’empreses poten-
cials compradores del Mercat; una altra for-
mada per sis firmes poloneses i, l’última, per 
vuit empreses majoristes del Mercat majorista 
de la ciutat de Torí (Itàlia). •

FRUITES I HORTALISSES

CONFERÈNCIA PER DONAR A CONÈIXER  
MERCABARNA
Com ja es va fer l’any passat, Mer-
cabarna impartirà una conferència 
dins del Foro Innova, on explicarà 
les seves potencialitats com a Hub 
Alimentari del Mediterrani. La 
xerrada es farà el 29 d’octubre, a les 
13.30h, al Pavelló 8. Així mateix, el 
28 d'octubre, a les 16h, Mercabarna 
farà una ponència dins de la jorna-
da 'Mercados y Comercialización 
de Frutas y Hortalizas Orgánicas 
en Europa' en el marc del Fruit 
Forum (Pavelló 10). El sector de 
fruites i hortalisses de Mercabar-
na també estarà ben representat a 
través de la quinzena d’empreses 
del recinte que tindran un estand 
propi dins de la fira per promoure 
els seus productes i serveis.  •
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� 
DIA A DIA.  
La renovació dels 
vestuaris i de l’enllumenat 
del Mercat són algunes 
de les obres realitzades 
durant aquest any 

� 
FRUITES I HORTALISSES.  
Mercabarna, AGEM  
i el Port de Barcelona 
repeteixen participació 
conjunta com en  
l’edició passada de  
Fruit Attraction

� 
FRUITES I HORTALISSES.  
Imatge gràfica de
l'estand de Mercabarna  
i AGEM on es reforçarà  
el concepte de Hub 
Alimentari del Mediterrani

PEIX

La renovació de la xarxa d’abastiment d’aigua 
dels 7 pavellons ha estat la primera actuació 
que s’ha dut a terme dins del projecte de 
modernització del Mercat Central de Fruites i 
Hortalisses. Aquesta actuació ha suposat una 
actualització de les infraestructures que do-
nen aquest servei, adaptant-les a les últimes 
normatives sanitàries i de seguretat. Actual-
ment, s’està fent un estudi per determinar la 
millor solució tècnica per renovar la coberta i 
els sistemes de protecció antiincendis. •

A la recerca de 
compradors 
internacionals de 
fruites i hortalisses 
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