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Mercabarna va col·laborar amb 
aquesta cursa popular de diferents  
maneres. D’una banda, aportant 
més de 1.600 kg. de fruites que els 
participants podien agafar en els 
diferents punts d’avituallament 
de la caminada. De l’altra, fent 
una aportació econòmica, proce-
dent del patrocini d’un dels set tu-
rons, concretament el del Carmel, 
que formaven part del recorregut 
i també mitjançant de les donaci-
ons i compra de material solidari 
de la cursa.    
A més, en aquesta edició, Merca-
barna també es va sumar al repte 
esportiu amb dos equips formats 
per 21 persones que van completar 
els recorreguts de 10 i 20km  
respectivament. 
Aquest any, la Barcelona Magic 
Line va aconseguir mobilitzar 
més de 10.000 participants i,  
al tancament d’aquesta revista,  
ja s’havien recaptat més de 
220.000 euros que es destinaran  
a projectes socials relacionats 
amb la salut mental, persones 
sense llar, recerca biomèdica i 
discapacitat intel·lectual,  
entre d’altres. •

RESPONSABILITAT SOCIAL 
Mercabarna col·labora 
amb la cursa solidària 
Barcelona Magic Line
 
Per segon any consecutiu, 
Mercabarna va tornar a donar 
suport a la Barcelona Magic 
Line, una caminada amb 
finalitats solidàries organitzada 
per la Fundació Hospital Sant 
Joan de Déu, que es va celebrar  
el passat 1 de març.

t
DIA A DIA.  
El president de CAWA, 
Zengjun Ma, i el director 
general de Mercabarna, 
Josep Tejedo, durant la 
signatura del conveni 
d’assessorament a 
Pequín

DIA A DIA. Les empreses del Clúster durant la visita a 
les instal·lacions de F. Roca

Organitzada pel clúster Merca-
barna Export, una de les finalitats 
principals de la missió a Dubai era 
dur a terme reunions de caràcter 
comercial entre les empreses de la 
Unitat Alimentària participants  
–tres del sector carni i dues del 
peix– i clients potencials, tot apro-
fitant la celebració en aquesta 
ciutat d’una de les fires internacio-
nals d’alimentació més importants 
d’aquesta zona geogràfica, la Gulfood. 
El resultat va ser molt positiu ja 
que es van fer més de 60 entrevis-
tes entre les firmes del recinte i di-
ferents importadors locals. 
També, la direcció de Mercabarna 
i les empreses van aprofitar per fer 
una trobada amb els responsables 
del sector alimentari de Dubai, amb 
l’objectiu de conèixer de primera mà 
els requisits i normatives que han 
de complir els aliments frescos per 
exportar a aquest país.
 
DuBAI, uN MERCAT D’INTERèS 
Aquesta missió comercial directa 
estava emmarcada dins d’un pla 
d’acció sobre Dubai iniciat amb  
un estudi d’aquesta ciutat com a 
mercat potencial realitzat l’any  

passat pel clúster Mercabarna  
Export a petició de les empreses.  
I és que aquesta ciutat desperta 
gran interès no només com a recep-
tora d’aliments frescos sinó també 
com a centre reexportador cap a 
països de l’entorn. D’aquest anàlisi 
ja va sorgir una primera missió a 
Dubai, organitzada, al novembre de 
2014 i enfocada al sector de fruites  
i hortalisses, que va comptar amb  
la participació de 2 empreses.

OPORTuNITATS LOGíSTIquES  
I D’ASSESSORAMENT
Paral·lelament la direcció de Mer-
cabarna va mantenir reunions de 
caràcter institucional. Una d’aques-
tes trobades va ser amb els repre-
sentants del Port i la Zona Franca 
de Dubai i, l’altra, amb membres de 
l’aerolínia Emirates Airlines, totes 
dues per saber com funciona la lo-
gística associada al producte fresc. 
També es va fer  una reunió amb 
l’entitat municipal que gestiona el 
mercat majorista de fruites i hor-
talisses, amb l’objectiu de valorar 
possibles projectes d’assessorament 
pel que fa a la gestió i funcionament 
d’aquest centre. •

INTERNACIONALITZACIÓ 

Missió comercial i institucional a Dubai  
Representants de la direcció de Mercabarna i cinc empreses del 
polígon alimentari van viatjar, del 9 al 12 de febrer, a Dubai (Emirats 
Àrabs Units) amb dos objectius. D’una banda, establir relacions 
comercials amb importadors locals i, de l’altra, conèixer les capacitats 
logístiques d’aquesta ciutat i possibles projectes d’assessorament en 
gestió de mercats majoristes que s’hi poden desenvolupar. 

u
DIA A DIA.  

Els representants de la 
direcció de Mercabarna 
amb responsables del 

sector alimentari de 
Dubai

Mercabarna i la China National 
Agriculture Wholesale Market  
Association (CAWA) –associació 
que aglutina els mercats majoristes 
de la Xina– han arribat a un acord 
de  col·laboració segons el qual 
Mercabarna oferirà el seu servei 
d’assessorament en aspectes tècnics 
i de gestió a qualsevol dels més de 
250 centres majoristes que formen 
part d’aquesta entitat.   
Aquest conveni es va signar durant 
un viatge a Pequín, realitzat del 28 
de gener a l’1 de febrer, pel direc-
tor general de Mercabarna, Josep 
Tejedo, i pel director d’Estratègia 
i Màrqueting, Pablo Vilanova, per 
participar a la 6a Conferència de 

Mercabarna Majoristes de l’Àsia-
Pacífic, organitzada per CAWA i la 
Unió Mundial de Mercats Majoris-
tes (WUWM). 
En el marc d’aquesta Conferència, 
Josep Tejedo també va oferir una 
xerrada davant d’uns 800 assistents 
on va explicar què és Mercabar-
na, quines són les seves principals 
potencialitats i els seus projectes 
de futur. Així mateix, Mercabarna 
també va estar present en una taula 
rodona dedicada a parlar sobre pos-
sibles intercanvis comercials entre 
els diferents mercats majoristes as-
sistents, procedents de països com 
la Xina, Austràlia, Nova Zelanda, 
Xile, entre altres. •

Quinze empreses integrants de l’Associació Clúster Alimentari de Barcelona 
van visitar, el 18 de març, les instal·lacions de F. Roca, una empresa  
catalana dedicada a la restauració col·lectiva, que elabora uns 7.000 
menús diaris per a centres escolars i prop de 400 per a escoles bressol, 
residències, entre altres.  
La visita va servir per conèixer el funcionament i forma de treballar 
d’aquesta empresa i per saber de primera mà quines són les seves ne-
cessitats quant a proveïment de productes frescos. Aquesta acció forma 
part de les activitats que organitza l’Associació Clúster Alimentari dins de la 
branca de foodservice amb l’objectiu que les empreses descobreixin noves 
oportunitats de negoci. L’any passat, el Clúster ja va organitzar dues visites 
en aquesta mateixa línia, una a l’empresa de càtering de Fira de Barcelona  
i, l’altra, a la cuina central de l’Hospital de Sant Pau i Santa Creu. •

FOODSERVICE 
Nova visita del Clúster Alimentari  
a una empresa de restauració col·lectiva 
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dia a dia

Durant els mesos de febrer i març, diferents pro-
fessionals d’arreu del món han visitat Mercabar-
na. El 4 de febrer, va ser el president del Mercat 
de Tel-Aviv, interessat a conèixer el model de 
funcionament de la Unitat Alimentària, ja que  
estan fent un projecte per construir un nou mer-
cat de fruites i hortalisses. 
Mercabarna també va rebre, el passat 19 de fe-
brer, la visita de membres del Centre Tecnològic 
de Senegal, entitat que juntament amb el Parc 
de Recerca de la Universitat Autònoma (UAB) i 
de l’Agència de Cooperació Internacional, està 
desenvolupant una plataforma alimentària on es 
contempla la construcció d’un mercat majorista. 
El 13 de març, va ser el torn d’una delegació 
integrada per membres de diferents ministeris i 
agències del Govern del Marroc que, en el marc 
d’un acord signat amb la Generalitat de Catalunya 
per intercanviar experiències en matèria logística, 
volien veure de primera mà un centre logístic es-
pecialitzat en la distribució d’aliments com  
és Mercabarna. 
Finalment, una desena de representants d’Agri-
cultura de la Generalitat i del Govern Central, de 
l’Institut Europeu de la Mediterrània, la FAO,  
entre altres, van visitar Mercabarna el 18 de març.  
Tots ells eren ponents de la conferència “Reptes 
Alimentaris a la Mediterrània”, organitzada  
per l’Institut Europeu de la Mediterrània i el 
Centre Internacional d’Alts Estudis Agronòmics 
Mediterranis, i tenien un gran interès a conèixer 
Mercabarna com a principal Hub Alimentari  
del Mediterrani. •

u 
DIA A DIA.  

Els ponents de la 
conferència de l’Institut 
Europeu de la Mediter-
rània durant la visita al 

Mercat Central de Fruites  
i Hortalisses

� 
DIA A DIA.  
Els congressistes durant  
la visita a Mercabarna

u 
DIA A DIA.  

Mercabarna va rebre la 
visita de representants 

del Centre Tecnològic del 
Senegal 

VISITES 
Professionals 
internacionals 
coneixen la unitat 
Alimentària

Més de 250 professionals vinculats a 
la gestió de mercats detallistes i ma-
joristes d’arreu del món s’han con-
centrat a Barcelona, del 26 i el 28 de 
març, per celebrar la novena edició 
de la Conferència Internacional de 
Mercats. Aquesta trobada, realitza-
da per primera vegada fora dels EUA 
i organitzada per Project for Public 
Spaces juntament amb l’Institut 
Municipal de Mercats de Barcelona 
(IMMB), tenia com a objectius prin-
cipals posar de relleu la importància 
dels mercats en el desenvolupament 
de les comunitats de tot el planeta  
i marcar el full de ruta per a la  
consolidació del model de comerç  
de proximitat. 

PROTAGONISME DE MERCABARNA
A banda de ser un dels principals 
patrocinadors de l’acte, Mercabarna 
també va tenir protagonisme en el 
cicle de xerrades. El director general 
de Mercabarna, Josep Tejedo, va par-
ticipar en una taula rodona dedica-
da a la interacció entre els diferents 
agents que intervenen en la cadena 
alimentària. Precisament, Tejedo 
va posar l’accent en la relació entre 
mercats majoristes i detallistes i, 
també, va voler destacar la capacitat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de Mercabarna a l’hora d’adaptar-se 
i donar resposta a les necessitats can-
viants dels consumidors. 
Així mateix, Mercabarna va ser un 
dels punts d’interès d’aquesta con-
ferència. I és que una quarentena de 
congressistes, representants d’ajun-
taments, mercats, entitats i institu-
cions d’una vintena de països van 
visitar la Unitat Alimentària, on van 
conèixer el Mercat Central del Peix i 
el sistema de reciclatge de residus al 
Punt Verd. •

COL·LABORACIONS 

una mirada al futur dels mercats del món
 
Mercabarna ha estat un dels patrocinadors de la 9a Conferència 
Internacional de Mercats Públics, celebrada a Barcelona a finals 
de març, i ha acollit la visita d'una quarentena de congressistes 
interessats a conèixer de primera mà aquest polígon alimentari. 

NOuS SERVEIS 

Mercabarna guanya 305  
noves places d’aparcament
 
A mitjans març va entrar en funcionament el nou aparcament 
en alçada de la Unitat Alimentària, el P2. Aquest pàrquing és un 
dels equipaments clau del Pla de Mobilitat de Mercabarna, un 
projecte impulsat per la direcció del recinte i per l’Associació de 
Concessionaris de Mercabarna (Assocome) que està pensat per 
adoptar mesures que facilitin la circulació i maniobres de tràilers, 
camions i furgonetes i que permetin que els vianants es moguin amb 
més seguretat pel polígon alimentari.  

u 
DIA A DIA.  

El conseller d’Agricul-
tura, el director general 

de Mercabarna i algun 
dels membres de la co-
missió del Parlament, a 

l’Escorxador   

VISITES 

Representants 
d’Agricultura  
del Parlament de 
Catalunya visiten 
Mercabarna
 
El 19 de febrer, una delegació de la 
Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural del Parlament de Catalunya, 
encapçalada pel conseller d’Agri-
cultura, Josep Maria Pelegrí, va fer 
una visita a Mercabarna.  
L’objectiu principal era que els 
membres d’aquesta comissió cone-
guessin de primera mà l’activitat 
que es realitza a diari en aques-
ta Unitat Alimentària. Per això, 
acompanyats per la direcció de 
Mercabarna, van visitar l’Escorxa-
dor i els Mercats Centrals de Frui-
tes i Hortalisses i del Peix. •

Ubicat al carrer Major, artèria prin-
cipal del recinte, i en plena zona 
comercial, aquest aparcament 
compta amb tres plantes dedicades 
a l’estacionament de turismes i amb 
una planta baixa, d’uns 700 m2, per 
a usos comercials. En total, són 305 
noves places que, sumades a les de 
l’aparcament P1 –ubicat al costat 
de la porta K i que funciona des de 
2006– posen a disposició dels usu-
aris prop de 700 places d’estaciona-
ment a cobert.
El nou pàrquing, que està en funcio-
nament les 24 hores del dia, disposa 
també de places per a vehicles de 
persones amb discapacitat i de punts 
de recàrrega de vehicles elèctrics.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els usuaris interessats poden apar-
car de forma puntual, per temps  
limitat, i poden adquirir també 
abonaments mensuals, amb o sense  
plaça fixa.

REuRBANITZACIÓ DE L’ENTORN
La construcció d’aquest nou  
equipament també ha suposat la 
reurbanització de tot el seu entorn, 
amb la construcció d’una plaça  
–amb zona verda, bancs i taules 
per als usuaris–, d’una nova vorera 
molt ample i d’un nou pas de  
vianants que facilitarà l’accés a 
l’aparcament des dels pavellons  
A, B i C del Mercat Central de  
Fruites i Hortalisses. •
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REPORTaTGE

Una de les principals novetats és 
l’ampliació de les beques per a uni-
versitaris a nous perfils professi-
onals. Ara també podran optar-hi 
els titulats del grau en Negocis i 
Marketing Internacionals i els dels 
màsters en Comerç Exterior, Ne-
gocis Internacionals i Marketing 
Digital Internacional de l’Escola 
Superior de Comerç Internacional 
(ESCI), adscrita a la Universitat 
Pompeu Fabra. 
D’aquesta manera, es vol facilitar a 
les empreses de Mercabarna l’ac-
cés a persones formades en temes 
relacionats amb el comerç inter-
nacional, un perfil molt demandat 
a causa de la creixent activitat ex-
portadora que moltes firmes estan 
duent a terme en els últims anys.
Així mateix, com en la primera 
edició, també seguiran optant a les 
beques els titulats de l’Escola Su-
perior d’Agricultura de Barcelona 
(ESAB) de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya que hagin cursat 

els graus en Enginyeria en Indús-
tries Alimentàries, Enginyeria 
Agrícola, Enginyeria en Sistemes 
Biològics i el Màster en  
Aqüicultura.
En el marc de la presentació 
d’aquestes beques, celebrada amb 
una roda de premsa el passat 10 de 
març, la tinent d’alcalde d’Econo-
mia, Empresa i Ocupació de l’Ajun-
tament de Barcelona i presidenta 
de Mercabarna,  Sònia Recasens, va 
ressaltar l’adaptació de les beques a 
“les necessitats específiques de les 
empreses” i ho va associar a la vo-
luntat “de donar suport a les firmes 
a l’hora de ser més competitives”.
El president de l’Associació de Con-
cessionaris de Mercabarna (As-
socome), Joan Llonch, va assegu-
rar que les empreses “trauran un 
gran profit a aquests nous perfils 
que s’ofereixen” ja que tot allò que 
estigui relacionat amb comerç in-
ternacional “actualment és molt 
important per a nosaltres”. 

MéS AjuTS ECONòMICS PER A LES EMPRESES 
I DuRANT MéS TEMPS
Una altra de les novetats d’aquest 
any és que les Beques Mercabarna 
augmenten en un 14% el seu pres-
supost, passant dels 86.000€ de 
2014 als 100.000€ actuals. 
La meitat d’aquesta xifra es dedicarà  
a l’ocupació de 13 universitaris, 
tant de l’ESAB com de l’ESCI-UPF, 
i l’altra meitat a la contractació de 
12 persones aturades que realitzin 
algun dels cursos ocupacionals que 
s’imparteixen a Mercabarna (pei-
xater, carnisser i especejador de ca-
nals, mosso de magatzem, venedor 
polivalent de productes alimentaris 
i florista). 
A més, també, s’amplia el termini 
dels ajuts aportant a les empreses 
el salari base interprofessional de 
les persones contractades durant 
sis mesos. 

què SÓN LES BEquES MERCABARNA?
Creades al juny de 2014, aquestes 
beques volen fomentar l’ocupació 
de joves universitaris i d’aturats de 
llarga durada menors de 30 anys 
o majors de 45 en qualsevol de les 
700 empreses del recinte. 
La finalitat és promoure l’activitat 
empresarial i millorar la competi-
tivitat de les empreses del polígon 
alimentari, facilitant la incorpo-
ració de titulats universitaris que 
contribueixin a ampliar el conei-
xement i introduir innovació en 
aquestes companyies i de persones 
formades i especialitzades en oficis 
vinculats al producte fresc. 

Aquest 2015 les Beques Mercabarna es presenten amb més avantatges per 
a les empreses de la Unitat Alimentària. I és que en aquesta segona edició, 
aquestes beques, que es destinen a joves universitaris i a aturats, incorporen 
novetats per adaptar-se encara més a les demandes de contractació que poden 
tenir actualment les firmes del recinte.

Les Beques Mercabarna  
amplien els ajuts a les empreses 
i incorporen nous perfils  
professionals

u 
DIA A DIA.  

Un total  
de 13 universitaris  

podran beneficiar-se 
de les Beques 

Mercabarna 

t 
DIA A DIA.  
(de dreta a esquerra) 
El director general de 
Mercabarna, J. Tejedo; 
el president d’Assocome, 
J. Llonch; la tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament 
i presidenta de 
Mercabarna, S. Recasens; 
la directora de l’Escola 
Superior d’Agricultura  
de Barcelona (ESAB),  
L. Reig;  i el gerent de 
l’Escola Superior de 
Comerç Internacional 
(ESCI-UPF), I. Dualde, 
durant la roda de premsa

t 
DIA A DIA.  
Les Beques Mercabarna 
per a aturats ofereixen 
ajuts per a la contractació  
de 12 persones que 
realitzen cursos als 
Serveis de Formació de 
Mercabarna

Tots els becats 
de 2014 han  
estat contractats  
i, actualment, 
treballen en 
empreses 
de la unitat 
Alimentària. 

Les Beques Mercabarna al 2014 

•	 L'any passat, van accedir a les Beques 
per a universitaris un total de 4 
llicenciats en Enginyeria en Indústries 
Alimentàries de l’ESAB per exercir de 
Tècnics de Qualitat en 4 empreses de 
manipulació i elaboració de fruites 
i hortalisses, peix i carn del polígon 
alimentari.

•	També van gaudir de les Beques per 
a aturats 6 persones procedents dels 
cursos ocupacionals de carnisseria i  
de mosso de magatzem que van accedir 
a empreses majoristes i cadenes de 
supermercats amb central de compra  
a Mercabarna.

DESTAquEM!

Les empreses podran 
contractar titulats en 
comerç internacional i de 
la branca alimentària.
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Mercabarna i Condis col·laboren per  
a la inserció laboral d’aturats
Mercabarna ha participat per primera vegada en el programa Forma i Insereix, una iniciativa  
del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que consisteix a realitzar accions formatives adreçades 
prioritàriament a persones desocupades en les quals s’assumeix el compromís d’aconseguir  
la inserció laboral del 60% de l’alumnat. 

En aquesta primera experiència, 
Mercabarna ha col·laborat amb 
Condis per garantir aquest com-
promís de contractació, cosa que 
és un bon exemple de cooperació 
entre el  sector públic, representat 
per Mercabarna i el SOC, i l’empre-
sa privada, en aquest cas Condis, 
per fomentar l’ocupació.
Aquesta cadena de supermercats, tal 
i com explica la cap de Desenvolupa-
ment de Recursos Humans de l’em-
presa, Meritxell Badia, tenia la ne-
cessitat de trobar personal qualificat 
per a les seccions de peixateria dels 
seus centres i van apostar per aquest 

programa del SOC per cercar-los. 
Mercabarna, com a únic centre a 
Catalunya que disposa de l’homo-
logació del SOC per impartir el 
Certificat de Professionalitat de 
Peixateria, ha estat l’encarregada 
de dur a terme aquesta formació, 
sempre amb l’estreta col·laboració 
de Condis. 
“Mercabarna ens va proporcionar 
uns candidats per fer aquest curs 
i nosaltres vam fer una tria. Això, 
d’entrada, ja ens va permetre selec-
cionar uns perfils amb unes carac-
terístiques determinades ajustades 
a les nostres necessitats. Després 

només calia que aquestes persones 
adquirissin els coneixements i les 
habilitats tècniques que proporcio-
na el curs”, explica Meritxell Badia. 
Tot i ser una formació reglada amb 
uns continguts establerts per llei, 
Mercabarna i Condis també van 
col·laborar a l’hora d’ajustar al mà-
xim la formació –impartida a l’aula 
que hi ha a l’empresa Moray Fish– 
a les particularitats d’aquesta cade-
na de supermercats. 
Un total de 9 alumnes van realitzar 
aquesta formació amb el compro-
mís d’incorporació d’un 60% d’ells 
a la plantilla de Condis. •

fORmació

Mercabarna ha estat el primer cen-
tre en homologar-se per impartir  
el Certificat de Professionalitat  
de Peixateria i elaboració de pro-
ductes de la pesca i l’aqüicultura  
i, actualment, és l’únic a Catalunya.  
Per fer aquesta formació, compta 
amb una nova aula on s’impartei-
xen els continguts pràctics i que 
està ubicada dins de l’empresa  
Moray Fish.
Amb aquest ja són 7 els Certificats  
que pot impartir Mercabarna,  

entre els quals està el de Sacrifici, 
preparació de la canal i especeja-
ment d’animals, Activitats de ven-
da, Activitats de floristeria, Activi-
tats auxiliars de comerç, Activitats 
auxiliars de magatzem i Activitats 
auxiliars de floristeria.
Les empreses de Mercabarna que 
estiguin interessades poden acollir 
en pràctiques els alumnes que fan 
qualsevol d’aquests cursos. 
Podeu consultar els períodes de pràctiques a l’apartat 

“acull alumnes en pràctiques” del web de Mercabarna. •

quin perfil de titulats proporcioneu a les 
empreses de Mercabarna? Titulats dels Graus 
en Enginyeria Agrícola, Enginyeria en Indústries 
Alimentàries i Enginyeria en Sistemes Biològics  
i, els del Màster en Aqüicultura. 

què poden aportar aquets llicenciats a les 
firmes? Els d’Enginyeria Agrícola treballen 
amb la matèria primera i aporten informació 
per entendre i resoldre problemes sobre 
els productes vegetals i animals que rep 
una empresa. Els titulats d’Enginyeria en 
Indústries Alimentàries i els d’Enginyeria en 
Sistemes Biològics estan enfocats a empreses 
que processen aliments. Estan preparats 
per intervenir en qualsevol moment, des de 
l’arribada de la matèria primera fins a l’últim 
pas de la transformació del producte. En el cas 
dels del Màster en Aqüicultura, són estudiants 
especialitzats en l’obtenció, característiques, 
qualitats, etc. del peix d’aqüicultura. 

quin tipus de preparació acadèmica reben 
aquests titulats? Dins de cada especialitzat, 
oferim una formació generalista, però que 
permet que els alumnes puguin actuar en 
la totalitat del procés. És a dir, poden ajudar 
a millorar la qualitat final del producte 
que s’obté, però també poden modificar 
maquinària, reduir la despesa energètica  

d’un procés o valoritzar els residus que  
es generen. A Estats Units defineixen els  
enginyers com a “solucionadors de 
problemes”, i a l’Escola treballem enfocats  
a aquest concepte.  
 
Com poden accedir les empreses als seus 
alumnes? Al nostre web hi ha un apartat 
dedicat a les Beques Mercabarna on les 
empreses poden penjar les ofertes. Una 
comissió formada pels Serveis de Formació de 
Mercabarna i la UPC fa una primera selecció 
de titulats perquè s’adaptin el màxim a 
les necessitats de l'empresa. Finalment, és 
l’empresa la que decideix els estudiants que 
vol entrevistar i incorporar. 

L’ESAB ja va participar en les Beques 
Mercabarna de 2014. què tal l’experiència? 
Estem molt satisfets perquè totes les 
persones becades, un cop superat el període 
de pràctiques, han continuat vinculats a 
l’empresa. Com a Escola, aquesta relació 
estreta amb Mercabarna també ens sembla 
molt interessant. No només com a futur lloc 
de treball per als nostres estudiants sinó 
perquè d’aquest contacte amb les empreses 
creiem que poden derivar-se altres projectes 
relacionats amb la recerca, la transformació 
tecnològica, la innovació, entre altres. 

“A l’Escola treballem 
perquè els nostres alumnes 
siguin solucionadors  
de problemes”
LOuRDES REIG 
Directora de l’Escola Superior 
d’Agricultura de Barcelona (ESAB)

quin perfil de titulats proporcioneu a les 
empreses de Mercabarna? Formem experts en 
gestionar l’expansió internacional i la consolida-
ció de les empreses en mercats internacionals. 
Per això, oferim als alumnes els coneixements, 
les tècniques, les habilitats i les actituds que 
configuren la cultura internacional dels negocis. 
Això els dóna un perfil multidisciplinar, que els 
permet liderar i gestionar els processos d’ex-
ternacionalització d’una pime. I, precisament, 
la tipologia d’empreses i de reptes que poden 
plantejar les firmes de Mercabarna poden 
encaixar molt bé amb aquests titulats. 

quins llocs poden ocupar dins les empreses? 
Poden ocupar llocs dins dels departaments d’ex-
portació, de compres o logística internacional, 
comercials i de vendes i, també, de màrqueting, 
publicitat i investigació. 

quin tipus de preparació acadèmica reben els 
alumnes? El Grau en Negocis i Màrqueting Inter-
nacionals permet als titulats desenvolupar-se en 
diverses àrees de l’empresa com, per exemple, 
màrqueting, negociació, estratègia, operacions, 
institucions econòmiques, entorn polític i econò-
mic i gestió de la diversitat als negocis. També, 

donem gran importància al coneixement de 
llengües estrangeres. Per això, a banda del català, 
castellà i anglès, tots els estudiants han d’escollir 
un idioma addicional per completar la seva 
formació: alemany, francès, japonès, rus o xinès.  
 
Com poden accedir les empreses als alumnes 
disponibles? Les empreses que vulguin accedir a 
aquest perfil d’estudiants ho poden fer publicant  
la seva oferta en la intranet d’ESCI-UPF. Nosaltres 
informem els nostres alumnes i després enviem 
els currículums dels interessats a l’empresa 
perquè aquesta pugui fer el seu procés de 
selecció propi.

quins avantatges principals us aporta participar 
en aquestes beques Mercabarna? El mandat 
fundacional d’ESCI-UPF és formar experts en 
negocis internacionals, que ajudin les empreses 
en el seu procés d’obertura a l’exterior i en el 
procés de gestió dels mercats internacionals. 
Seguint això, en els darrers 20 anys hem 
col·laborat amb moltes empreses, especialment 
pimes, en aquest camí, i creiem que participar en 
les Beques Mercabarna, ens permetrà fer-ho en 
un sector tant important a Catalunya com és el 
sector alimentari. •

“Els nostres titulats  
poden ajudar les pimes  
a internacionalitzar-se”
IGNACIO DuALDE 
Gerent de l’Escola Superior de Comerç 
Internacional (ESCI-UPF) 

REPORTaTGE

t 
FORMACIÓ.
Els alumnes durant una 
de les sessions del curs 
a l’aula de peixateria de 
Mercabarna

Únic centre homologat per realitzar cursos de Peixateria
Actualment, Mercabarna compta amb l’acreditació per impartir 7 certificats de professionalitat 
relacionats amb la manipulació i venda de productes alimentaris.
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FLOR PEIX

SEcTOR dE...

FRuITES I HORTALISSES

La participació conjunta de Mer-
cabarna i del Gremi de Majoristes 
de Fruites i Hortalisses (AGEM) va 
permetre aprofitar la presència de 
compradors estrangers a la fira per 
realitzar contactes comercials de 
qualitat amb distribuïdors interna-
cionals de diversos punts d’Euro-
pa. A més dels tractes amb distri-
buïdors de França i Itàlia, diverses 
centrals de compra de cadenes 
de supermercats de mida mitjana 
d’Alemanya, Anglaterra, Irlanda i 
els Països Bàltics van poder expres-
sar les seves necessitats d’aprovisi-
onament i van mostrar interès per 
visitar Mercabarna i establir possibles 
acords comercials.

SOLuCIONS LOGíSTIquES PER  
ALS IMPORTADORS ESTRANGERS
També, el fet d’estar a la fira amb 
el Port de Barcelona i la naviliera 
Grimaldi Lines va permetre mos-
trar solucions logístiques integrals 
que faciliten l’aprovisionament i 

Mercabarna i l’AGEM, junts a Fruit Logistica
Mercabarna, el Gremi de Majoristes de Fruites i Hortalisses, el Port 
de Barcelona i Grimaldi Lines van participar conjuntament a la fira 
Fruit Logistica, celebrada a Berlín del 4 al 6 de febrer. 

l’enviament dels productes frescos 
a destins internacionals, cosa que 
va despertar l’interès dels distribu-
ïdors internacionals. 

PARTICIPACIÓ DE LES EMPRESES  
DE MERCABARNA
Una edició més, Fruit Logistica va 
comptar amb la participació d’em-
preses de Mercabarna que a través 
d’estands propis van mostrar els 
seus productes i serveis. D’altres 
van participar-hi com assistents, 
amb l’objectiu de fer contactes amb 
proveïdors i clients.  
L’assistència a la fira de 62.000 
visitants de 141 països (el 83% de 
fora d’Alemanya) confirma Fruit 
Logistica com una de les fires més 
importants per impulsar el vessant 
exportador de les empreses de frui-
tes i hortalisses del polígon alimen-
tari i promoure Mercabarna com la 
principal plataforma d’importació i 
exportació de productes hortofruc-
tícoles del sud d’Europa.•

t 
FRuITES I 
HORTALISSES.  
L’estand de  
Mercabarna, 
AGEM, el Port  
i Grimaldi Lines 
a Fruit Logistica 
2015

El passat mes de febrer van iniciar-se les obres 
per remodelar les instal·lacions del Mercat Central 
de Fruites i Hortalisses. La primera intervenció 
consisteix a renovar el sistema de subministrament 
d’aigua, mitjançant la centralització de comptadors 
i la renovació de la canalització, tant la general com 
la de cada parada. També es millorarà el sistema 
d’extinció d’incendis, habilitant noves preses d’ai-
gua i més mànegues. Per minimitzar les molèsties 
als usuaris les feines es desenvolupen durant la nit 
i els caps de setmana. Es preveu que el nou sistema 
de subministrament d’aigua estarà enllestit total-
ment a principis de juny.
La comissió d’obres constituïda per Mercabarna i 
AGEM és l’encarregada de planificar i decidir les 
properes intervencions, que s’aniran realitzant fins 
al 2020 sense que es vegi afectada l’activitat ha-
bitual del Mercat, i que tenen com a objectiu mo-
dernitzar les instal·lacions per facilitar que aquest 
centre continuï sent un referent mundial en el 
comerç majorista de productes hortofructícoles. •

Arrenquen les obres 
de modernització del 
Mercat de Fruites

Ja estan disponibles els Llibres Estadístics dels 
Mercats de Fruites i Hortalisses i del Peix de 2014. 
Aquests anuaris recullen les principals dades de 
comercialització registrades durant l’any passat, 
com per exemple el volum de comercialització, 
l’evolució dels preus, les fruites i hortalisses i el 
peix i marisc més venuts, els principals orígens 
d’aquests productes, entre altres xifres d’interès. 
us podeu descarregar gratuïtament aquest llibre al web  

de Mercabarna, concretament a:  

· www.mercabarna.es/fruites-hortalisses 

· www.mercabarna.es/peix-marisc 

PAVELLÓ POLIVALENT

A finals d’abril finalitzen les in-
tervencions de millora al Pavelló 
Polivalent. Iniciades al febrer de 
2014, les obres han consistit, prin-
cipalment, a millorar el sistema de 
subministrament d’aigua i de pro-
tecció davant d’incendis, i propiciar 
l’estalvi d’energia. 
Concretament, s’han centralitzat 
els comptadors d’aigua i se n’ha 
renovat la canalització, que en ser 
antiga i estar soterrada es veia afec-
tada per avaries de difícil solució. 
També s’han habilitat quatre noves 

vies amb mànegues d’extinció d’in-
cendis; s’ha sectoritzat el pavelló 
amb diverses portes resistents al 
foc, que impedeixen que els incen-
dis es propaguin; i s’ha instal·lat un 
fals sostre que, a més de ser ignífug, 
facilita una major netedat dels  
espais. 
Pel que fa a l’estalvi energètic, 
s’ha substituït tot el sistema d’il-
luminació del pavelló per pantalles 
de leds. I s’han renovat els serveis, 
on també s’han instal·lat aixetes 
que propicien l’estalvi d’aigua. •

Enllestides les obres de modernització  
del Pavelló Polivalent

LLIBRES ESTADíSTICS 2014




