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l’informatiu de mercabarna

Mercabarna, contra el malbaratament
alimentari

Mercabarna s’ha sumat al projecte de col·laboració contra el
malbaratament alimentari que
està liderant AECOC (Associació
d’empreses de Gran Consum) i
que ja compta amb l’adhesió de
més de 150 firmes representatives de totes les baules de la cadena agroalimentària.
Sota el lema “La alimentación
no tiene desperdicio, aprovécha-

la”, aquest projecte neix per ajudar a frenar una realitat, els 89
milions de tones d’aliments que,
segons la Comissió Europea, es
llencen anualment a Europa.
Per fer-ho, es vol treballar per
reduir el volum de rebuig alimentari i optimitzar el màxim
l’aprofitament dels excedents,
potenciant la donació i reutilització d’aquests aliments.
D’aquesta manera, Mercabarna
mostra un cop més el seu compromís amb les iniciatives que
lluiten contra el malbaratament
alimentari i que té com a màxim
exponent la col·laboració que
manté des de fa més de 10 anys,
juntament amb les empreses
majoristes del recinte, amb el
Banc dels Aliments.

Nova empresa
d’equipaments
electrònics de
seguretat
L’empresa de serveis organitzats
de seguretat SOS disposa des del
gener d’una oficina dins de Mercabarna.
Aquesta companyia ofereix un
servei de consultoria i d’assessorament integral i d’instal·lació
d’equipaments electrònics de seguretat (circuit tancat de TV,
alarmes, control d’accessos, sistemes antiincendis, controls de
temperatura de frigorífics, etc.)
per a empreses i particulars.
Per rebre una visita personalitzada o conèixer les ofertes especials que tenen per a les empreses del recinte, podeu contactar
amb SOS a 902 11 45 52 / 619
635 564 o a info@sos-seguridad.es.

Visites de Tartaristan i Senegal
L’11 de febrer, Mercabarna va
rebre la visita d’una delegació
del govern de la República de
Tartaristan, que volien conèixer
el model de negoci i les infraestructures de la Unitat Alimentària, ja que estan estudiant crear
un centre alimentari similar en
el seu país.
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DE

MARÇ

Vols reduir la despesa energètica de la teva empresa?
Mercabarna, a través de l’Associació Clúster Alimentari de Barcelona, i el Clúster d’Eficiència
Energètica de Catalunya organitzen, el proper 7 de març, una jornada a Mercabarna, oberta a totes les empreses del recinte, on es
donaran pautes a seguir per reduir les despeses energètiques.
Aquest és un aspecte molt important ja que un dels principals
costos que tenen les empreses
que treballen amb producte fresc
és el consum d’energia derivat de
l’ús de càmeres de fred, de la refrigeració de les sales de manipulació, de la il·luminació dels espais de venda, entre d’altres.

Presentació de projectes
d’èxit

El manteniment del fred a les instal·lacions és una de les principals despeses que han
d’afrontar les empreses alimentàries

En aquest acte, es presentaran
projectes concrets que ja s’estan
aplicant en d’altres empreses del
sector i que els han permès reduir considerablement la despesa en aquest àmbit. A més, s’explicaran les diferents accions
que està fent Mercabarna per
millorar l’eficiència energètica
d’algunes de les instal·lacions de
la Unitat Alimentària i, també,

es donaran a conèixer les iniciatives per al conjunt d’empreses
que s’estan treballant des de la
Comissió d’Energia formada per
Mercabarna i Assocome.
A la jornada assistirà l’Institut
Català de l’Energia (ICAEN) i integrants del Clúster d’Eficiència
Energètica de Catalunya, cosa
que permetrà a les empreses de
Mercabarna posar en comú amb

La comissió tècnica d’estalvi energètic,
constituïda per Mercabarna i Assocome al
desembre, ja està treballant en projectes
concrets que serveixin per millorar els serveis energètics de les empreses ubicades al
recinte. Una de les primeres iniciatives que

És necessari inscripció prèvia al:
93 556 35 30 o a cluster@mercabarna.cat

es vol impulsar és la d’establir un sistema
de contractació conjunta del subministrament elèctric, seguint un model similar al
que ja s’aplica en matèria de telecomunicacions.
De moment, la comissió comptarà amb
l’assessorament de la consultora energètica
i mediambiental BioQuat per realitzar les primeres passes del projecte, que, de posar-se
en marxa, comportarà que les companyies de
Mercabarna que s’hi adhereixin puguin
gaudir d’una reducció de les despeses en
consum elèctric.

febrer 2013
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Primeres passes
per a la contractació
conjunta d’energia
a Mercabarna

aquests professionals les seves
inquietuds i necessitats en matèria energètica.
L’acte, totalment gratuït, se celebrarà el 7 de març, de 8:45 a
12:30h, a la Sala d’Actes del
Centre Directiu de Mercabarna.
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MARÇ

Coneix nous canals de distribució per als teus productes
frescos

La venda a través de màquines expenedores
pot ser un canal amb oportunitats per a les
empreses de producte fresc

Les màquines d’expedició automàtica, conegudes com vending,
són un canal de comercialització
poc explorat, encara, per les empreses que venen productes frescos, però que té un gran potencial de creixement, ja que
s’adapta com cap altre a les necessitats de l’actual estil de vida
dels consumidors.
Per aquest motiu, Mercabarna, a
través de l’Associació Clúster Alimentari de Barcelona, realitzarà
el 13 de març una jornada sobre
vending, que ha de servir perquè
els assistents coneguin projectes
que ja s’estan desenvolupant de
venda de producte fresc processat (fruites tallades, amanides,
peix i carn en safates, etc.) a través d’aquestes màquines.
L’objectiu és donar veu a tots els
agents que participen en el vending perquè els empresaris de

Mercabarna valorin les oportunitats de negoci que els pot suposar
comercialitzar a través d’aquest
canal. Per això, s’ha convidat als
representants de l’Associació Catalana de Vending (ACV), així
com a empreses que venen els
seus productes en aquest canal, a
firmes que elaboren aliments
frescos específics per al vending i
a operadors i fabricants de maquinària.
La jornada se celebrarà a Mercabarna, el 13 de març, de 9:30 a
12h, i està oberta a totes les empreses del recinte, tot i que les
firmes que no pertanyen a l’Associació Clúster Alimentari de
Barcelona hauran de pagar 25€
(IVA inclós) per assistir.
Per a inscrure’s (l’aforament és
limitat): 93 556 35 30 o a cluster@mercabarna.cat

Empreses de la Zona d’Activitats Complementàries
asseguren la seva continuïtat a Mercabarna
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Tres companyies del sector hortofructícola ubicades a la Zona
d’Activitats Alimentàries (ZAC)
han renovat el seu contracte de
permanència a Mercabarna en
els darrers mesos.
Aquestes empreses, que sumen
un total de 7.250 m2, són Super
Verd, Frutas Tony i Jab Fruits.
Aquestes són les primeres renovacions que s’han acordat després que, l’11 d’octubre, Mercabarna i l’associació empresarial
ASSOCOME signessin un annex
a l’acord marc de 2009 per a la
renovació dels contractes d’arrendament –que finalitzen el
2017– de les empreses de la
ZAC.
Un annex pensat per adaptar
les condicions de renovació a

febrer 2013

les actuals circumstàncies econòmiques i, així, facilitar que
les companyies puguin assegu-

rar la seva permanència al recinte i afrontar noves inversions.

Les tres empreses que han renovat ocupen una superfície de més de 7.000 m2 dins del recinte
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Vols acollir alumnes en pràctiques especialitzats en
l’elaboració de productes carnis i en comerç agroalimentari?
Els Serveis de Formació de Mercabarna ha començat a impartir, al gener, els cursos de formació
ocupacional (certificats de professionalitat) que
atorga el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Els certificats que realitza Mercabarna són de Sacrifici, feinejat i especejament de la carn, d’Activitats
de venda, d’Auxiliar de venda, d’Activitats de Floristeria i d’Auxiliar de Floristeria, i permeten que els
alumnes obtinguin una acreditació oficial que valida
la seva capacitació professional i que, a més, es pot
convalidar per fer en el futur d’altres estudis.
Els alumnes que realitzen aquests cursos començaran el període de pràctiques en empreses a partir
del mes d’abril. Les companyies de Mercabarna interessades a acollir aquestes persones poden informar-se a: http://www.mercabarna.es/serveis
/practiques o 93 556 34 56.

Un dels certificats que imparteix Mercabarna és el de Sacrifici,
feinejat i especejament de la carn

Gran interès pel curs sobre exportacions
Les exportacions s’han convertint en una bona alternativa de negoci davant la crisi econòmica.
Per això, cada vegada hi ha un major interès per
part de les firmes de Mercabarna per conèixer tots
els passos i processos que s’han de fer per enviar
els seus productes més enllà de les nostres fronteres. I, una bona mostra és l’acceptació que ha tingut el curs “Especialistes en exportació”, que organitzen des de mitjan febrer els Serveis de Formació

de Mercabarna i el Gremi de Majoristes de Fruites
i Hortalisses (AGEM), i que compta amb l’assistència de més d’una vintena d’alumnes de diferents
empreses hortofructícoles.
Aquest curs, impartit per l’assessoria Working Comex, posa l’accent sobretot en aspectes relacionats
amb la documentació i els mecanismes necessaris
per assegurar els cobraments i per evitar els riscos
financers en el comerç internacional.

Oberta la inscripció per als cursos de març
CURS
HIGIENE ALIMENTÀRIA

DURADA
6 h.

CALENDARI
13 i 20 de març, de 8.30 a 11.30h.

PREU
50 €

COMUNICAR-SE AMB L'EQUIP DE TREBALL

13 h.

12 i 19 de març i 23 d'abril, de 16 a 20h.

165 €

CARRETONER. NIVELL INICIAL

24 h.

12, 14, 19, 21 i 26 de març, de 9 a 14h.

215 €

25 i 27 de març, de 15 a 19h.

105 €

11, 12, 13 i 14 de març, de 9 a 15h.

310 €

CARRETONER. RENOVACIÓ

8 h.

CONDUCCIÓ DE RETRÀCTIL

24 h.
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Més informació o inscripcions al 93 556 34 56 o al web: http://www.mercabarna.es/serveis/formacio/cursos

febrer 2013

MB296_217 MB desembre 2005 CAT 25/02/13 12:13 Página 7

l’informatiu de mercabarna

E S T À S C A N S AT D E T R O B A R - T E M A L A M E N T ?
- HÈRNIA DISCAL
- LUMBÀLGIA
- MAREJOS
- CIÀTICA
- MALS DE CAP
- CERVICÀLGIA
- FIBROMIÀLGIA
- ESCOLIOSI

- FATIGA CRÒNICA
- PROBLEMES DIGESTIUS

Dóna-li més anys a la teva vida i més VIDA als teus anys
       

 

 

1a visita + 1er tractament 110 €. Preu març

€

AXA WINTERTUR PLUS et reembossa el 80% de la Quiropràctica

Ens recomanen: CATAMAR, DROMINIA, COCEDERO DE MARISCOS...

Qué fan els quiropràctics? Són especialistes de la columna vertebral i sistema
nerviós amb 5 anys de carrera universitària que detecten les vértebres mal alineades
que afecten al bon funcionament de l’organisme (“subluxacions”)
Com corregeixen les “subluxacions”? Amb les mans, fan uns moviments molt
exactes i precisos sobre les vertebres mal alineades per corregir-les
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Casp, 51 Baixos - 08010 BCN - Tel. 93 304 64 10 - www.atlasquiropractic.com
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Fruites i Hortalisses
El sector hortofructícola de
Mercabarna, a Fruit logistica

hortalisses. Per això, firmes com Diego Martinez
e Hijos i Gavà Grup –totes dues sota el paraigües
de Prodeca–, Cultivar, Fruits CMR, Fruits de Ponent, Frutinter, Granero Catalunya, Hermanos
Fernandez, Nufri, Tollupol i Torres no es van voler perdre aquesta cita, on van aprofitar per reforçar el seu posicionament internacional i cercar nous contactes comercials.
El director general de Mercabarna, Josep Tejedo,
i el responsable del Mercat Central de Fruites i
Hortalisses, Josep Garcia, també van estar presents a Fruit Logistica, amb l’objectiu de recolzar
les empreses de Mercabarna participants i de
prendre el pols a la situació actual del sector
hortofructícola europeu.

Experiències d’altres mercats
El director general de Mercabarna amb el conseller
d’Agricultura mentre visitava les empreses i cooperatives
catalanes presents a Fruit Logistica

Un total d’11 empreses del sector hortofructícola
de Mercabarna van apostar per estar un any més
a Fruit Logistica, que es va celebrar del 8 al 10
de febrer, a Berlín. Aquesta fira és sense dubte
un dels punts de trobada més importants del
món per als professionals del comerç de fruites i

Aprofitant l’estada a Alemanya, la direcció de
Mercabarna va visitar el Mercat Majorista de
Fruites i Hortalisses de Munich, que actualment
està en ple procés de decisió sobre la remodelació de les seves instal·lacions.
L’objectiu era conèixer l’experiència d’un altre
mercat, que pot servir per enriquir el futur projecte de modernització del Mercat Central de
Fruites i Hortalisses de Mercabarna.

Peix
Representants del Ministerio de
Agricultura visiten el Mercat
Central del Peix i el CIP
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El 7 de febrer, el director general d’Ordenació Pesquera del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Andrés Hermida, i la subdirectora general d’Economia Pesquera, Aurora de
Blas, van visitar les instal·lacions del Mercat Central del Peix, acompanyats per la direcció del
Mercat i pel president del Gremi de Majoristes
(GMP), L. Serra; i diferents membres de la junta
com J. Videla, amb l’objectiu de conèixer l’activitat que es realitza en aquest centre majorista.
Els representants del Ministeri també van aprofitar per veure el Centre Interactiu del Peix de
Mercabarna (CIP), com a exemple d’un projecte

febrer 2013

de promoció del consum de peix que està tenint una gran acceptació i que, a més, es podria
desenvolupar en d’altres mercas.

La subdirectora general d’Economia Pesquera i el director
general d’Ordenació Pesquera amb la direcció del GMP,
durant la visita al CIP
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Sector de...

Flor
Mercabarna-flor proposa noves
idees per a Sant Valentí

Dues professionals mirant diferents propostes de complements
per a Sant Valentí a Mercabarna-flor

La celebració del dia dels Enamorats, Sant Valentí, és una de les dates marcades en vermell en
el calendari dels professionals de la flor.

Per això, amb l’objectiu d’oferir noves idees als
floristes per treure el màxim rendiment a aquesta cita comercial, les empreses de la zona de
complements de Mercabarna-flor, amb la col·laboració de Mercabarna, van organitzar, el 12 de
febrer, una exposició de productes, on cada firma presentava, davant del seu aparador, les novetats i ofertes en complements de floristeria per
aquesta data.
A més, algunes de les empreses van apostar per
mostrar la seva oferta a través de demostracions,
conduïdes per floristes i professors d’art floral,
en les quals es preparaven diferents rams amb
roses i complements de les pròpies firmes.
Aquest acte va ser el tret de sortida a tot un calendari d’accions que posaran en marxa Mercabarna-flor i l’Associació d’Empresaris Majoristes
(AEM) per ajudar els professionals a treure el
màxim rendiment a les diferents campanyes comercials. Per això, s’ha previst una demostració
el març dedicada a llaços i embolcalls i una jornada a l’abril pensant en la celebració de Sant
Jordi i del dia de la mare.

Carn

Els propers 5 i 6 de març, l’associació de fabricants i distribuïdors AECOC, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, organitzarà
a Lleida el Congrés anual per a les empreses del
sector carni. Amb el rerefons del canvi d'hàbits
en el consum de la carn arran de la crisi econòmica, aquestes jornades serviran per posar de relleu els atributs que més valora el consumidor
en el procés de compra dels productes carnis i,
també, seran un important punt de trobada i
d’intercanvi d’experiències per als professionals
del sector.
Mercabarna ha negociat amb AECOC unes condicions econòmiques molt avantatjoses per a les
empreses càrnies del polígon alimentari. El preu

serà de 380 € (més IVA) per a les companyies
que vulguin assistir a aquest congrés sectorial.
Per a més informació, podeu consultar el calendari d’activitats del web de Mercabarna
(www.mercabarna.es) o al web:
www.aecoc.es/eventos/productoscarnicos

En el congrés es parlarà dels nous hàbits dels consumidors a
l’hora d’adquirir productes carnis

febrer 2013
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Preu especial per assistir al XIII
Congrés de Productes Carnis i
Elaborats
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“A l’hora d’innovar s’ha de
distingir entre idees i
oportunitats de negoci”
Entrevista a Xavier Marcet, president de la
consultora LTC Project
Convertir una idea en un projecte innovador i
rendible. Aquest és el repte que tenen les empreses que volen apostar per la innovació per
guanyar en competitivitat. Marcet, ponent en
una jornada d’innovació organitzada per l’Associació Clúster Alimentari de Barcelona, explica
les claus d’aquest procés
Montse Diego Pérez

P- Per innovar s’ha de ser una mica creatiu, oi?
R- Sí, però no hem de confondre innovació amb creativitat. Innovar és anar més enllà. És sumar la creativitat amb la capacitat d’executar projectes que impactin de forma positiva i el més aviat possible en el
compte d’explotació.
P- Per tant, no és tenir moltes idees...
R- S’ha de distingir entre idees i oportunitats de negoci. És evident que les idees són la matèria primera
de la innovació i, sovint, treballem amb moltes. Però
totes aquestes idees han de superar un primer filtre per
acabar seleccionant aquelles que s’adeqüen als nostres
reptes estratègics, aporten alguna cosa diferencial per
als clients, tenen un impacte positiu en el compte
d’explotació del nostre negoci, etc.
P- Per agafar idees innovadores és bo fixar-se en la
competència?
R- La competència sempre és un referent i ens hi hem
de fixar, perquè moltes vegades podem millorar innovacions
que ja han introduït els nostres competidors. Ser innovador no és exactament el mateix que ser pioner, però
s’ha de tenir clar que innovar és molt més que copiar.
P- I, una vegada hem fet aquesta selecció d’idees?
R- Les idees estratègiques passen a ser oportunitats. Però, aquestes oportunitats s’han de desenvolupar, testar, perfeccionar..., en definitiva, madurar i treballar abans
de convertir-se en un projecte realment innovador.
P- És com passar les idees per un embut!
R- Aquest procés és el que sovint coneixem com a funnel de la innovació i que ens permet reduir el risc.
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P- A banda de ser metòdica, què ha de tenir una empresa innovadora?
R- Ha de tenir clar que la innovació és una altra forma de desplegar la seva estratègia i, sobretot, ha de
ser una firma que aposti per fer de la innovació una
sistemàtica que alimentarà la seva competitivitat.

febrer 2013

P- Les potencialitats d’innovació d’una empresa van
lligades al seu tamany?
R- No ha de ser determinant. Les empreses mitjanes poden ser molt àgils, ja que tenen menys estructura que
les grans empreses que es mouen com a goril·les. És cert
que tindran menys recursos, però si es supleixen amb
passió i esforç, els resultats poden ser espectaculars.
P- Per què hauria d’apostar una empresa per la innovació?
R- Perquè és una forma de diferenciar-se respecte a la
competència davant dels clients. Està clar que sense la
diferenciació només ens queda competir amb el preu,
cosa que sempre suposa una reducció dels marges.
P- En un sector tradicional com el del producte fresc
queda marge per innovar?
R- La innovació també funciona en mercats madurs, com
és el cas dels aliments frescos. Fa anys algú va decidir
envasar, en fresc, els productes nets i trossejats i va crear les amanides de 4a gamma, que avui ja estan totalment implantades.
P- Com valora els acords assolits per Mercabarna amb
parcs científics catalans i institucions que potencien
l’R+D o les iniciatives innovadores que impulsa
l’Associació Clúster Alimentari?
R- És el bon camí, perquè el que fa Mercabarna amb
aquestes accions és enfortir el sistema d'innovació del
sector alimentari a Catalunya. Em sembla imprescindible que agents com Mercabarna ajudin a vertebrar
aquest ecosistema i, cada cop, aportin més franges de
valor a la seva activitat.
P- Alguna recomanació a les empreses de Mercabarna?
R- Primer que reflexionin sobre quina part dels seus ingressos actuals provenen de productes, serveis o models
de negoci relativament nous. Si no els agrada la resposta
que obtenen, que es posin a pensar en els seus reptes d’innovació i s’entrenin per recollir idees, desenvolupar-les
i aplicar-les. Per innovar cal disciplina i entrenament.
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l’informatiu de mercabarna

1 tema, 3 opinions

“Per innovar, s’ha de tenir molt
clar l’objectiu, i perseverar”

“Les inquietuds dels clients són
un viver d’idees innovadores”

Entrevista a Jordi Serentill, adjunt a la direcció de Laumont

Entrevista a Michael Schara, director general de Schara (La Charcutería Alemana)

Laumont és una empresa especialitzada en la
comercialització de bolets i tòfones d’aquí i
d’arreu del món, amb seu a Mercabarna i Mercamadrid.

Schara elabora salsitxes i embotits per als
clients, majoritàriament, de la gran distribució.
Des de fa 3 anys, també compta amb una botiga
pròpia al Mercat de la Boqueria

P- Quina importància li doneu a la innovació?
R- Per nosaltres innovar és sinònim de millorar. I creiem
que el procés de millora a l’empresa ha de ser continu. De fet, innovar és imprescindible per a qualsevol
empresa que vulgui sobreviure i consolidar-se.

P- En quins aspectes innoveu?
R- Innovem en productes, formats, qualitats, és a dir,
en tot allò que pugui donar un valor afegit al consumidor. Això, de retruc, també ens obliga a innovar internament, en processos, tecnologies o seguretat alimentària.

P- Com abordeu els processos d’innovació?
R- Analitzem el mercat per identificar els segments
amb potencial de creixement. Després busquem noves
oportunitats de negoci dins d’aquell segment. I un cop
detectem l’oportunitat estudiem com aprofitar-la.

P- Expliqueu-nos algunes innovacions concretes?
R- Hem marcat tendència en el sector introduint formats individuals (d’1 o 2 unitats) enfocats caps als nous
models de família. Ara, també hem apostat per fer productes elaborats amb unes característiques poc usuals,
totalment lliures d’additius, espessants, gluten i lactosa, perquè sabem que hi ha un segment de mercat
que demanda aquesta tipologia de producte.

P- Entenc que no sempre l’heu encertat...
R- Sovint és difícil encertar-la a la primera. Però quan
tens molt clar l’objectiu, has de perseverar. A Laumont
hem lluitat durant cinc anys per aconseguir la ISO 22000
per a la tòfona. A més, continuem avançant en un projecte per vendre bolets en safates a la gran distribució.
I hem adquirit maquinària per impulsar la producció de
bolets deshidratats i tallats.
P- Què recomanaríeu a una empresa que vulgui iniciar-se en la innovació?
R- Per innovar s’ha de tenir un pla estratègic al darrere, perquè el camí de la innovació és molt llarg, i és fàcil perdre el rumb. En aquest sentit, el primer pas per innovar és marcar el punt de destí. També recomanaria
que, si una empresa no pot innovar per si sola, col·labori amb d’altres companyies per aprofitar l’oportunitat.

P- Quin és el vostre viver d’idees innovadores?
R- En tenim dos. Un està basat en les necessitats que
ens plantegen els nostres clients de la gran distribució. I, l’altre, neix de les inquietuds que detectem en
els consumidors. En aquest cas, la parada que tenim
a la Boqueria s’ha convertit en un aparador viu que
ens permet captar opinions i necessitats dels clients.
P- Què us aporta l’aposta per la innovació?
R- Ens diferencia de la competència i ratifica la nostra
posició davant del nostre client, que és molt exigent i
que ja espera de nosaltres un alt nivell de qualitat.
P- En base a la vostra experiència, què ha de tenir
una empresa innovadora?
R- Innovar és una actitud. En el nostre cas, és part de
la filosofia d’empresa tenir la intenció de millorar contínuament i fer les coses diferents. Sinó, vas tard, perquè la societat canvia permanentment. A més, perquè
funcioni, és bàsic transmetre aquesta forma de pensar a tot el teu equip de professionals.
PÀGINA

P- Sembla un procés senzill...
R- Innovar no és difícil. A Laumont tenim el procés ben
estructurat, però això no evita que tinguis por d’equivocar-te, perquè darrera de tot projecte d’innovació hi
ha una inversió. Aquesta por fa que t’ho pensis molt, i
evita que ens equivoquem més sovint!
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