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DIA A DIA pàg. 03

L’Alimentaria i la 
conferència mundial 
de mercats, propers 
esdeveniments

REPORTATGE pàg. 06

Finalitza la celebració 
dels 50 anys de Mercabarna 

SECTOR DE... pàg. 10

La cuina d’autor 
protagonitza el calendari 
del Mercat Central de 
Fruites i Hortalisses
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DIA A DIA

PROMOCIÓ INTERNACIONAL

Barcelona, capital mundial de 
l’alimentació a l’abril 
 
Mercabarna tindrà un especial protagonisme, ja que estarà al 
capdavant de la Conferència de mercats majoristes de la Unió Mundial 
de Mercats i participarà a la fira Alimentaria. 

EMPRENEDORIA

En marxa el programa 
d’innovació 
empresarial INNOFOOD 
 
Aquesta iniciativa, que impulsa 
Mercabarna i Barcelona Activa, 
està adreçada a les start-ups que 
vulguin tirar endavant projectes 
en el sector de l’alimentació.  
 

OCUPACIÓ D’ESPAIS

Plena ocupació de 
Mercabarna
 
Mitjançant un concurs públic, Mercabarna va 
adjudicar a l’empresa Companyia General Càrnia 
les darreres instal·lacions que quedaven lliures al 
polígon alimentari. Es tracta de la nau que havia 
ocupat el cash&carry Makro i que consta d’un 
edifici de dues plantes de 21.366 m2, a més d’una 
zona de càrrega i descàrrega de mercaderies. El 
tancament d’aquesta operació suposa l’ocupació 
de totes les parcel·les del recinte. •

El proper mes d’abril el sector de 
l’alimentació es donarà cita a Barce-
lona, que serà la seu de dos esdeve-
niments d’influència internacional 
i en els quals Mercabarna hi jugarà 
un paper destacat.
Del 16 al 18 d’abril Mercabarna orga-
nitza la XXXIII Conferència Mundi-
al de Mercats Majoristes (WUWM) 
que girarà al voltant del tema “Els 
mercats del futur: responsables i efi-
cients”. Assistents d’arreu del món 
podran conèixer diverses experièn-
cies de gestió de mercats majoristes, 
on la responsabilitat social corpo-
rativa hi juga un paper destacat. Per 
exemple, es divulgaran projectes 
per reduir el malbaratament ali-
mentari, promoure la vida saludable 
o impulsar la sostenibilitat.

MERCABARNA, PRESENT A L’ALIMENTARIA
Paral·lelament, tindrà lloc la 41ena 
edició del Saló Alimentaria, tot un 
referent per a la indústria alimen-
tària mundial. La participació de 
Mercabarna a la fira recuperarà la 
temàtica de la conferència per fer 
difusió de les iniciatives que mos-
tren el seu compromís amb l’entorn 
social i mediambiental. I ho farà des 
d’un estand institucional ubicat al 
Pavelló 2 del recinte Gran Via de 
Fira de Barcelona (Espai Mediterra-
nean Foods, estand 635). •

Més informació sobre 
l’Alimentaria:  

alimentaria-bcn.com

INNOFOOD neix amb l’objectiu de donar suport 
a la creació de noves empreses que presenten 
innovacions en qualsevol fase de la cadena de 
valor, com el packaging, la comercialització o la 
distribució logística. 
Per assolir aquest objectiu, Mercabarna i 
Barcelona Activa posen en comú els seus 
coneixements i la seva expertesa per orientar 
les start-ups en el procés d’elaboració del pla 
d’empresa i l’anàlisi de la seva viabilitat, donant-
los les eines necessàries per desenvolupar amb 
èxit els projectes empresarials. 
INNOFOOD presenta un complet programa amb 
sessions formatives i de capacitació d’habilitats 
emprenedores, accions de networking amb 
persones rellevants del sector de l’alimentació i 
un acompanyament personalitzat de l’evolució 
del projecte. Aquesta iniciativa, que ha començat 
al febrer, es desenvoluparà fins el mes de juny. •
Més informació a: www.mercabarna.es/innofood

RECONEIXEMENT 

Premi per impulsar la dieta mediterrània 
entre la ciutadania
 
L'Associació de Cambres de Comerç de la Mediterrània (ASCAME) 
va reconèixer els esforços de Mercabarna en la difusió dels beneficis 
per a la salut del consum de productes frescos. 

Aquest guardó, entregat a finals de 
novembre en el marc de la Me-
daweek BCN, premia les iniciatives 
que Mercabarna ha desenvolupat 
al llarg del seu mig segle d'història 
per fomentar els hàbits d'alimen-
tació saludable entre els ciutadans. 
En aquest sentit, ASCAME va tenir 
en compte les iniciatives adreça-
des als consumidors que s’impul-
sen conjuntament amb els gremis 
majoristes. 
D’una banda, hi ha les campanyes 
infantils "5 al dia" i "Creix amb el 
Peix", que promouen el consum de 
fruites i hortalisses i de peix i marisc 
entre els escolars i, per extensió, 
a les seves famílies i, de l’altra, les 
campanyes de promoció dels pro-
ductes mediterranis de temporada.


Una de les escoles 

participants a la 
campanya "5 al dia" 


L’estand de Mercabarna a 

l’Alimentaria 2016

NOU PRESIDENT 

Agustí Colom, nou president 
de Mercabarna
Des del Consell d’Administració 
del passat 20 de desembre, Mer-
cabarna té un nou president arran 
dels canvis en el govern municipal 
de Barcelona. El nou president és 
Agustí Colom, que pertany a Barce-
lona en Comú i és regidor d'Empre-
sa i Turisme i Comerç i Mercats de 
l'Ajuntament de Barcelona. Colom 

substitueix a la fins ara presidenta 
Montserrat Ballarín, del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, que ha 
exercit aquest càrrec des de juliol de 
2016 i que ara passa a ser consellera 
de Mercabarna per Barcelona Ser-
veis Municipals. •
Consulta l’estructura organitzativa de Mercabarna: 
www.mercabarna.es/presentacio/estructura-organitzativa
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UN 2017 DE RECONEIXEMENTS
A més d’aquest guardó, durant 
el 2017 Mercabarna va rebre el 
Premi a l’excel·lència empresari-
al TIC concedit per l’associació 
GrausTIC, amb el qual es valo-
rava el seu lideratge quant a la 
implantació d’infraestructures 
de telecomunicacions i a l’impuls 
de les tecnologies de la informa-
ció al recinte. Finalment, i quan 
es commemoren els 50 anys de 
la seva fundació, la Cambra de 
Comerç de Barcelona va reconèi-
xer públicament la trajectòria de 
Mercabarna. Durant l’acte també 
es van destacar les més de cent 
empreses de Barcelona que al 
llarg del 2017 van complir un ani-
versari emblemàtic. •

VISITES TÈCNIQUES: 
• Mercabarna 
•  Mercat municipal de Sants 
•  Fira Alimentaria 

Més informació sobre la conferència: 
 www.wuwmconference.org

PRINCIPALS TEMES: 
• Mercats responsables amb la societat 

(promoció de l’alimentació saludable, 
lluita contra el malbaratament, foment de 
l’ocupació, formació, etc.)

• Mercats eficients en sostenibilitat i mobilitat
• Noves demandes dels consumidors
• Aliances estratègiques 
• Digitalització dels mercats

PROGRAMA DE LA CONFERÈNCIA
ELS MERCATS DEL FUTUR: 
RESPONSABLES I EFICIENTS



RESPONSABILITAT SOCIAL

Darreres col·laboracions 
solidàries de 2017 
 
El 3 de desembre es va celebrar la 
primera edició de la “Barcelona en 
Marxa contra el Càncer”, una cursa 
solidària organitzada per l’AECC-
Catalunya amb què es van recaptar 
fons per a la investigació oncològica. 
Mercabarna també va voler aportar 
el seu granet de sorra assortint els 
avituallaments de la prova amb po-
mes, taronges i mandarines. 
Així mateix, Mercabarna va recol-
zar de nou la Marató de TV3, que en 
l’edició de 2017 es va centrar en la re-
cerca mèdica de les malalties infec-
cioses. En aquest cas, es van donar 
fruites i hortalisses per als 1.500 te-
leoperadors que durant tot el dia van 
atendre les trucades dels donants. •

UN NADAL SOLIDARI
Mercabarna va organitzar una re-
collida de joguines i regals per a la 
Fedaia, que agrupa a les entitats ca-
talanes que treballen amb infants i 
adolescents en risc d’exclusió social.
Aquesta iniciativa va despertar el 
vessant més solidari dels treballa-
dors del recinte, ja que es va doblar 
la participació respecte al 2016, 
arribant a recopilar més de 150 jo-
guines i obsequis diversos. Seguint 
amb les festes nadalenques, es van 
aportar 225 ramillets de vesc per als 
infants, joves, educadors i treballa-
dors del centre que Aldeas Infantiles 
té a Sant Feliu de Codines. En darrer 
lloc, Mercabarna va organitzar una 
activitat lúdica i educativa relacio-
nada amb l’alimentació saludable i la 
gastronomia a “La Ciutat dels Som-
nis”, l’antic Festival de la Infància 
que es va celebrar a Barcelona entre 
el 27 i el 30 de desembre. •

CONSUM NADALENC 

Els Gremis Majoristes de Mercabarna presenten 
les principals tendències de consum de Nadal
 
Els representants dels empresaris de fruites i hortalisses 
i de peix i marisc de Mercabarna van exposar les previsions 
de venda de productes frescos. 

Si hi ha un esdeveniment que mar-
ca l’inici de la campanya de Nadal 
a Mercabarna és la ja tradicional 
roda de premsa dels gremis. Des de 
fa deu anys consecutius, el Gremi 
de Majoristes de Fruites i Hortalis-
ses (AGEM) i el del Mercat Central 
del Peix (GMP) van donar a conèi-
xer les claus de consum per a les 
festes nadalenques. 

ÀPATS DE TOTA LA VIDA, 
PERÒ AMB INNOVACIONS
Durant la trobada amb els mitjans, 
que s’emmarca dins de la campa-
nya “Bona cuina cada dia”, es van 
explicar les principals tendènci-
es gastronòmiques per a aquestes 
dates. Tot i que a les llars encara 
predominen grans clàssics com 
el llenguado, el rap, la pinya o el 
raïm, els majoristes van posar en 
relleu l’emergència de productes 
que aporten un toc de sofisticació 
als plats. Es tracta de les ostres, les 
zamburiñas, les vieires, les mini 
hortalisses, les patates violeta o les 
flors comestibles.
Precisament, alguns d’aquests 
aliments van formar part del 
showcooking posterior a la roda de 
premsa, en el qual es van elaborar 

Els Serveis de Formació de Mer-
cabarna, amb la col·laboració del 
Gremi de Majoristes de Fruites 
i Hortalisses (AGEM), impulsen 
aquesta formació amb la finalitat 
de donar a conèixer les caracterís-
tiques de la producció ecològica 
i la potencialitat d’aquest mercat 
que, en els darrers anys, ha incre-
mentat el seu volum de negoci. 
El contingut d’aquest curs és 
d’interès per a les empreses de 
la Unitat Alimentària que ja co-
mercialitzen productes ecològics 
o que tenen previsió de fer-ho, ja 
que proporciona argumentaris de 
venda per a les diverses accions 
comercials que duguin a terme. 
En aquest sentit, s’incideix en 
els beneficis que aporten per a 
la salut, ajuda a entendre quins 
són els frens i motivacions dels 
compradors i dona les claus per 
saber explicar als consumidors 
com es reconeixen els productes 
bio i què volen dir les diferents 
certificacions. •


D'esquerra a dreta, Leandre 
Serra, president del GMP; 
Jaume Flores i Pere Prats, 
president i vicepresident de 
l'AGEM, respectivament 

Descarrega’t la guia 
gastronòmica a: 
pernadalbonacuina.com

receptes ideades pel Campus de 
Turisme, Hoteleria i Gastronomia 
CETT-UB. 
Tal i com ja es va fer els darrers 
anys, la iniciativa va arribar als 
mercats municipals de Barcelo-
na i la seva àrea metropolitana i a 
les peixateries de Catalunya, on es 
van repartir 40.000 targetons, en 
els quals es donaven consells als 
consumidors per triar, conservar i 
cuinar alguns dels aliments clàssics 
del Nadal. •

Ostres, vieires, mini-hortalisses 
i flors comestibles són algunes de 
les tendències gastronòmiques 
per als àpats de Nadal



Dates: 
20, 21, 27 i 28 de febrer

Horari: 
de 16 a 20h 

Lloc: 
Centre Directiu 
de Mercabarna, 3a planta

Més informació 
sobre el curs a: 
formacio@mercabarna.cat 
i al 93 556 34 56. 
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Emmarcat en el procés de transfor-
mació digital dels Serveis de Forma-
ció de Mercabarna, aquest 2018 s’ha 
posat en marxa el campus virtual 
mercabarnaformacio.es que incor-
pora les TIC en les dinàmiques dels 
cursos presencials. 
Aquest portal web pretén millorar 
l’experiència de l’alumnat, ja que 
posa al seu abast una gran varietat 
d’eines i materials educatius. I és 
que amb només un clic poden acce-
dir als temaris dels cursos, realitzar 
exercicis en línia i tests d’autoavalu-
ació, veure continguts multimèdia o 
participar en fòrums on compartir 
informació i dubtes amb els com-
panys i professors. En aquest sentit, 
es crea un nou espai d’interacció 
per a alumnes i docents que va més 
enllà del dia a dia de les aules i que 
millora el procés d’aprenentatge.

PRIMERA FORMACIÓ A DISTÀNCIA 
A més de l’entrada en funciona-
ment del campus virtual, els Ser-
veis de Formació de Mercabarna 
també han començat a impartir 
el primer curs online de la seva 
oferta, responent a les peticions 
d’algunes empreses del polígon 
alimentari. 
Es tracta de la renovació del per-
mís de conducció de carretoners 
elevadors que combina la for-
mació a distància amb un exa-
men teòric i pràctic presencial. 
El principal avantatge d’aquesta 
formació és la flexibilitat, ja que 
s'adapta a les necessitats horàries 
dels alumnes que en molts casos 
també treballen en empreses de la 
Unitat Alimentària. •
Més informació sobre els Serveis de Formació:  
www.mercabarna.es/serveis/formacio

Els Serveis de Formació estrenen 
campus virtual
 
A través d’aquest portal, els alumnes tenen accés a diversos recursos 
educatius que enriqueixen i faciliten l’aprenentatge.  

Nou curs de 
màrqueting de 
productes ecològics

FORMACIÓ




REPORTATGE 
De dalt a baix, el pastís 
commemoratiu de la 
3a Cursa Mercabarna i l’acte 
inaugural del 50è Aniversari  

6 l’informatiu del hub alimentari del Mediterrani - Barcelona® | febrer 2018 | núm. 319

REPORTATGE

7

Mercabarna deixa enrere un any protagonitzat 
per la commemoració del seu 50è Aniversari 
i pel reconeixement a totes les persones que al 
llarg del darrer mig segle han ajudat a construir 
el gran rebost de Catalunya. 

Per cinquanta anys 
més creixent junts

Al mateix temps, la narració s’enri-
queix amb les aportacions de més 
de quaranta testimonis que contri-
bueixen a escriure un relat apassi-
onant i emocional, que ve marcat 
pel treball constant i les il·lusions 
individuals i col·lectives de la “gran 
família Mercabarna”.      

TEMPS PER A L’ANÀLISI I LA REFLEXIÓ
La presentació del llibre va coinci-
dir amb la darrera parada de l’expo-
sició itinerant “50 anys d’evolució 
de l’alimentació a Catalunya”, que 
després de passar pel Palau Robert 
i pels mercats municipals del Ninot 
i de les Corts, va arribar a Merca-
barna. Aquesta retrospectiva orga-
nitzada per Mercabarna partia d’un 
estudi de la Fundació Alícia en què 

�
REPORTATGE 
Les empreses i els 
treballadors de Mercabarna 
també s’han sumat 
a la celebració

3a Cursa Mercabarna
Mercabarna - 8 d'octubre 

XXXIV Mercademostracions
Mercabarna-flor - 12 de novembr

Exposició “50 anys d’evolució de 
l’alimentació a Catalunya”
Jardí del Palau Robert — Del 8 a l’11 de maig

Mercat del Ninot — Del 7 al 10 de juny

Mercat de les Corts — Del 28 al 30 de setembre

Mercabarna — Del 28 de novembre a l’1 de desembre

Presentació del llibre commemoratiu
Mercabarna - 28 de novembre

A Mercabarna el 2017 serà recordat 
per la celebració dels seus 50 anys, 
una efemèride que s’ha mantingut 
present en el dia a dia del polígon 
gràcies a l’organització de diverses 
iniciatives. El punt i final d’aquest 
any tan especial va ser la presenta-
ció del llibre commemoratiu Cin-
quanta anys creixent junts, amb el 
qual es  van voler rememorar cinc 
dècades d’història, projectes i com-
promís compartit.
En aquest fi de festa, que va tenir 
lloc el 28 de novembre i que va aple-
gar una seixantena de persones, es 
va donar a conèixer aquesta publi-
cació on es repassen, des d’un punt 
de vista visual i documental, els fets 
més decisius en la creació i consoli-
dació d’aquesta Unitat Alimentària.

Acte inaugural
Mercabarna — 24 de març

ELS 50 ANYS, EN IMATGES

es recollien els coneixements sobre 
producte fresc dels empresaris de 
la Unitat Alimentària.
Sens dubte, el més destacat de l’ex-
posició va ser el seu format innova-
dor. I és que proposava un recorre-
gut històric i sensorial mitjançant 
la instal·lació de sis frigorífics que, 
alhora que mostraven els aliments 
més representatius de cada perío-
de, destacaven els canvis socioeco-
nòmics determinants en la trans-
formació dels hàbits alimentaris. 

f 
Segueix-nos a Facebook

n
Visita les galeries de fotos 
al Flickr de Mercabarna

x 
Mira el vídeo resum 
al Youtube de Mercabarna

3a Cursa Mercabarna
Mercabarna — 8 d’octubre

XXXIV Mercademostracions
Mercabarna-flor — 12 de novembre

Exposició “50 anys d’evolució de 
l’alimentació a Catalunya”
Jardí del Palau Robert — Del 8 a l’11 de maig

Mercat del Ninot — Del 7 al 10 de juny

Mercat de les Corts — Del 28 al 30 de setembre

Mercabarna — Del 28 de novembre a l’1 de desembre

Presentació del llibre commemoratiu
Mercabarna — 28 de novembre

Els actes commemoratius 
han estat adreçats a 
institucions, empreses, 
treballadors i ciutadans
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Per a l’ocasió, també es va crear un 
receptari amb els plats més repre-
sentatius de cada època, tant els 
que es menjaven a les llars com els 
que se servien als restaurants. Es 
calcula que al llarg de les quatre iti-
neràncies 1.200 persones han gau-
dit de la mostra.

UN ANIVERSARI PER A TOTS ELS PÚBLICS
En aquesta celebració, Mercabar-
na va voler implicar les persones i 
entitats que guarden algun vincle 
amb aquesta ciutat alimentària: les 
institucions, les empreses i els treba-
lladors del recinte, els compradors i 
proveïdors i els consumidors finals. 
En aquest sentit, es van organitzar un 
seguit d’iniciatives que tenien com a 
finalitat enfortir el sentiment de per-
tinença de tots aquells que amb el seu 
esforç diari ajuden a construir el pre-
sent i el futur de Mercabarna. 

A banda de l’acte institucional amb 
què es va donar el tret de sortida 
al cinquantenari, el 24 de març el 
polígon alimentari es va sumar a 
la festa de la mà d’un grup d’ani-
madors que van anar fent gresca 
pels carrers i mercats. El fotoma-
ton instal·lat a la plaça de la zona 
comercial va ser tot un èxit i nom-
brosos grups d’amics i companys 
de feina van endur-se una fotogra-
fia de record. En total, es van im-
primir més de 600 instantànies. 
D’altra banda, la Cursa Mercabar-
na, el gran esdeveniment que des 
de fa tres edicions obre les portes 
del recinte als ciutadans, també 

es va impregnar de l’esperit festiu 
dels cinquanta anys. De fet, va ser 
el moment escollit per bufar les 
espelmes d’un espectacular pastís 
d’aniversari d’1,7 metres, que va 
crear especialment el reconegut 
pastisser Christian Escribà. 
Per últim, aquest ambient també 
va arribar al gran acte de Merca-
barna-flor, les Mercademostra-
cions, on un animador va recór-
rer el Mercat amb una bicicleta 
engalanada per a l'ocasió, animant 
els assistents a construir un gran 
número 50. Un petit gest que ens 
recorda que els 50 anys de Mer-
cabarna són el resultat del treball 
comú de molta gent, d’abans i 
d’ara, que han posat el millor de 
si mateixos per bastir un projecte 
engrescador i amb un futur emo-
cionant. •
Visita la pàgina web: www.mercabarna.es/50anys

�
REPORTATGE 
L'exposició va visitar quatre 
espais de Barcelona.

Cuando emprendiste tu negocio, tu software de contabilidad te iba bien ala hora de gestionar las 
necesidades de contabilidad básica de tu empresa. Probablemente aún lo sigues utilizando. Pero 
ahora estás creciendo. Eso significa más negocio, más clientes, más productos o servicios que 
ofrecer, más empleados, más datos, más leyes que cumplir, más competencia, más complicaciones. 
Necesitas que tu software te ayude más, especialmente si sigues creciendo.

He aquí cinco señales indicadores de que tu empresa está lista para 
incorporar una solución de gestión empresarial moderna:

.

Descubre Sage 200c
La solución de gestión empresarial para Pymes que quieren tener perfectamente 
conectadas todas sus áreas de trabajo

Para obtener más información, llama al 900 878 060 o visita sage.es/software

Los distintos departamentos de tu empresa no pueden compartir su 
información entre sí, y crean distintas versiones de la realidad. 

Careces de información puntual y fiable, lo cual retrasa la toma de decisiones.

Los empleados pierden demasiado tiempo en trabajo administrativo y en 
tareas manuales de escaso valor.  

Estás incurriendo en demasiados errores y perdiendo pedidos.

Tu servicio de atención al cliente necesita mejorar.

¿Tu software de contabilidad se te ha 
quedado pequeño?

la solución integral para tu empresa

Cuando emprendiste tu negocio, tu software de contabilidad te iba bien ala hora de gestionar las 
necesidades de contabilidad básica de tu empresa. Probablemente aún lo sigues utilizando. Pero 
ahora estás creciendo. Eso significa más negocio, más clientes, más productos o servicios que 
ofrecer, más empleados, más datos, más leyes que cumplir, más competencia, más complicaciones. 
Necesitas que tu software te ayude más, especialmente si sigues creciendo.

He aquí cinco señales indicadores de que tu empresa está lista para 
incorporar una solución de gestión empresarial moderna:

.

Descubre Sage 200c
La solución de gestión empresarial para Pymes que quieren tener perfectamente 
conectadas todas sus áreas de trabajo

Para obtener más información, llama al 900 878 060 o visita sage.es/software

Los distintos departamentos de tu empresa no pueden compartir su 
información entre sí, y crean distintas versiones de la realidad. 

Careces de información puntual y fiable, lo cual retrasa la toma de decisiones.

Los empleados pierden demasiado tiempo en trabajo administrativo y en 
tareas manuales de escaso valor.  

Estás incurriendo en demasiados errores y perdiendo pedidos.

Tu servicio de atención al cliente necesita mejorar.

¿Tu software de contabilidad se te ha 
quedado pequeño?

la solución integral para tu empresa

Unes 1.200 persones han 
visitat la retrospectiva sobre 
l’evolució de l’alimentació
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SECTOR DE...

f
Segueix-nos al Facebook 
de les Mercademostracions 

n
Visita la galeria de fotos 
al Flickr de Mercabarna

Les Mercademostracions es ratifiquen 
com un referent de la moda floral

FLOR 

El 12 de novembre 2.000 professionals del sector van assistir a aquesta 
jornada, on es van presentar les darreres tendències en art floral.  

Calendari 
del Florista 2018 
Mercabarna-flor i l’AEM 
han editat un any més 
aquest calendari, que ja 
està disponible al web 
de Mercabarna.
Descarrega-te’l a:
mercabarna.es/mercabarna-flor 

Les creacions culinàries de xefs de 
projecció internacional il·lustren 
el calendari del Mercat Central de 
Fruites i Hortalisses d’aquest any. 
Per al 2018, Mercabarna i el Gremi 
de Majoristes del Mercat ens convi-
den a utilitzar els productes de tem-
porada per elaborar plats i postres 
d’autor, que han estat creats en ex-
clusiva per dotze cuiners de renom 
vinculats a restaurants de primer 
nivell, alguns dels quals tenen pre-
mis tan importants com l’estrella 
Michelin. 
Gràcies a aquest calendari, els me-
sos aniran avançant amb propostes 
tan suggerents i apetitoses com les 
làmines de calçot confitat amb ceps, 

FRUITES I HORTALISSES


FRUITES I HORTALISSES
Propostes culinàries a 
càrrec dels xefs Óscar 
Albiñana i Marc Rodellas.

El calendari del Mercat ens proposa 
un 2018 ben gustós 

Avancen les reformes 
del Mercat
Des de mitjans del mes de novem-
bre s’estan realitzant els treballs de 
substitució de les cobertes dels pa-
vellons B i C del Mercat Central de 
Fruites i Hortalisses i la reparació 
de les estructures de formigó. Com 
ja es va procedir amb als pavellons 
E i F, les obres es fan de manera 
progressiva i en horari nocturn per 
garantir l’activitat habitual de les 
empreses majoristes. D’altra banda, 
ha finalitzat la instal·lació dels siste-
mes de protecció antiincendis dels 
set pavellons del Mercat, amb la col-
locació de ruixadors i detectors de 
fums i la sectorització de les naus. • 

Els productes de temporada i la gastronomia són els grans 
protagonistes de l’almanac d’enguany, en el qual han col·laborat 
dotze cuiners de prestigi.

Del 7 al 9 de febrer se celebra una 
nova edició d’aquesta fira que, des 
de fa 24 anys té lloc a Berlín. Els 
més de 3.000 expositors i 76.000 
visitants registrats l’any passat 
converteixen Fruit Logistica en 
la trobada professional del sector 
hortofructícola més important 
del món i, per tant, en una cita in-
eludible. 
Per això, Mercabarna i AGEM tor-
nen a estar presents amb l’objectiu 
de mostrar el seu lideratge en l’ex-

Mercabarna i AGEM participen a Fruit Logistica

Davant la manca d’empreses pre-
sentades a la licitació, s’ha decla-
rat desert aquest concurs amb què 
Mercabarna pretenia trobar un 
operador especialitzat en el sector 
carni que s’encarregués de la gestió 
de l’Escorxador i donés rendibilitat 
al seu servei. A partir d’aquesta re-
solució, el Consell d’Administració 
de Mercabarna explorarà quins són 
els diferents escenaris de futur per 
a aquest equipament. •

SECTOR CARNI I ESCORXADOR

Desert el concurs 
per a la gestió 
de l’Escorxador

93 541 52 80
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Servicios Profesionalesportació de fruites i hortalisses a 
l’àrea de la mediterrània, un posici-
onament que ve reforçat per la seva 
ubicació estratègica i per l’àmplia 
oferta de productes i serveis que 
ofereixen les empreses del recinte. 
A més, també es vol destacar l’im-
puls de Mercabarna en la comerci-
alització de productes ecològics. 
Així mateix, l’estand acull troba-
des B2B entre firmes de la Unitat 
Alimentària assistents a la fira i cli-
ents potencials. •

La jornada, que des de fa 34 anys 
organitza Mercabarna i l’Associació 
d’Empresaris Majoristes (AEM), 
portava per títol “Flors i plantes 
com elements de disseny” i va servir 
d’aparador per mostrar les novetats 
en decoració floral, centrada especi-
alment en els motius nadalencs.  Si 
bé en passades edicions dominaven 
propostes més senzilles i minimalis-
tes, aquest any van destacar arran-
jaments més barrocs que convivien 
amb els estils rústic i romàntic. 

LES ESCOLES D’ART FLORAL, 
GRANS PROTAGONISTES  
Tradicionalment, les Mercademos-
tracions són un lloc de trobada per 

a les escoles d’arreu de l’Estat que 
veuen en aquesta cita una oportu-
nitat per mostrar els seus treballs 
davant de floristes i decoradors. En 
aquesta edició, les escoles assis-
tents van ser Deflorarts, Rosa Valls-
formació, Escuela de Artesanos 
Florales, Escuela Andaluza de Arte 
Floral i Escola de Disseny Floral. 
Precisament aquesta darrera es-
cola va ser l’encarregada de la gran 
demostració de la tarda, que es va 
convertir en un homenatge als seus 
35 anys de trajectòria. Amb una po-
sada en escena d’alt nivell, alumnes 
i professors d’abans i d’ara van cre-
ar treballs florals per al Nadal que 
van captivar els 350 assistents. •

CONCURSOS, CONFERÈNCIES I D’ALTRES 
ACTIVITATS
Com cada any, els floristes també 
van poder demostrar la seva des-
tresa participant al concurs “Dóna 
llum al Nadal”, que va guanyar Ori-
ol Bargalló. D’altra banda, les em-
preses majoristes guanyadores del 
tradicional concurs d’arranjament 
d’arbres de Nadal van ser Flors Ca-
talunya, Reigmat i Rillo. 
A part de presenciar les creacions 
de les escoles, els professionals 
també van poder assistir a dues 
conferències sobre les potencia-
litats de la pàgina web en l’incre-
ment de les vendes i l’optimització 
de la gestió del temps. • 

les cireres líquides amb violetes 
i lligabosc o el cebitxe de corbina 
amb gerds i groselles. 
Així doncs, cada mes anirà associ-
at a un producte de temporada, del 
qual se’n suggeriran dos plats que es 
podran consultar al web de Merca-
barna. En total, 24 receptes que de 
ben segur ens despertaran les ganes 
d’innovar entre els fogons amb frui-
tes i hortalisses de temporada. 
Les persones que estiguin interessa-
des en aconseguir un exemplar del 
calendari, també disponible en for-
mat butxaca, poden descarregar-se’l 
de la pàgina web de Mercabarna. •
Consulta les receptes a:
www.mercabarna.es/receptescalendari2018 
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