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Horari d’agost del Banc dels Aliments

El magatzem que el Banc dels
Aliments té dins de Mercabarna
farà un horari especial durant el
mes d’agost. 
Aquesta instal·lació obrirà els
dies 2, 5, 7, 9, 12 i 14 d’agost, de
10 a 14h. Durant la segona
quinzena del mes, el magatzem
romandrà tancat.
Per fer les vostres donacions de
producte, truqueu al telèfon del
Banc dels Aliments 93 556 10
33.

Trobada entre 
l’alcalde de
Barcelona, els
empresaris i la
direcció de
Mercabarna

El passat 3 de juliol, l’alcalde
de Barcelona, Xavier Trias,
acompanyat per la tinenta d’al-
calde de l’Ajuntament de Bar-
celona i presidenta de Merca-
barna, Sònia Recasens, i pel
director general de Mercabar-
na, Josep Tejedo, van mantenir
una trobada amb els represen-
tants d’Assocome, l’associació
que aglutina els empresaris que
operen en aquest polígon ali-
mentari.
Els empresaris van organitzar
una degustació de productes
dels diferents sectors d’activi-
tat de Mercabarna en un es-
morzar que ja s’està institu-
cionalitzant. 
En aquesta trobada, el presi-
dent d’Assocome, Joan Llonch,
va destacar la importància de
la col·laboració entre el sector
públic i el privat com la que ja
existeix en aquesta Unitat Ali-
mentària, un fet que també va
ser ressaltat per l’alcalde de
Barcelona. 

Nova assessoria laboral, fiscal i
comptable

Mercabarna compta amb una
nova assessoria dins del polígon
alimentari, situada al local nº1
de l’edifici de Bancs i Caixes, a
la zona comercial del recinte. 

Es tracta de Eyre Gestión Bar-
celona, una assessoria especia-
litzada en l’àmbit comptable,
fiscal i laboral i amb una àm-
plia experiència dins de la Uni-
tat Alimentària, ja que s’ha cre-
at a partir de la fusió de dues
assessories (BCN Gestión i Estu-
dios y relaciones empresariales)
que ja operaven des de fa més
de 25 anys a Mercabarna.  
L’horari d’aquesta assessoria és
de 9 a 14h i de 15 a 18h i po-
deu contactar-hi a través del
telèfon 93 263 34 89 o a 
jezquerro@asesoriaeyre.es

MB301_217 MB desembre 2005 CAT  30/07/13  09:41  Página 2



l’informatiu de mercabarna

P
À

G
IN

A 3juliol 2013

Dia a dia

L’Ajuntament de Barcelona,
Mercabarna, el Gremi de Majo-
ristes del Peix i l’Associació
d’Aplegadors del Mercat Central
del Peix van signar, el passat 26
de juliol, el conveni on s’esta-
bleixen les bases de la col·labo-
ració que permetrà abordar la
posada al dia de les instal·la-
cions del Mercat.
L’acord estableix que els em-
presaris –titulars de les parades
ubicades en aquest centre en
règim de concessió administra-
tiva atorgada per l’Ajuntament–
pagaran el cost total de les
obres. A canvi, com a compen-
sació per l’assumpció d’aquesta
despesa, l’Ajuntament de Barce-
lona es compromet a adoptar
les mesures necessàries perquè
les concessions administratives
que tenen les empreses, i que
finalitzaven el 2020, s’esten-
guin 18 anys més a partir d’a-
questa data, temps que es cal-
cula com a necessari per poder

amortitzar la inversió que rea-
litzaran els empresaris del Mer-
cat.
“Signem un acord pioner i in-
èdit entre els mercats majoristes
espanyols per impulsar una in-
fraestructura com el Mercat
Central del Peix, cabdal per al
comerç i l’economia del nostre
país”, va afirmar la tinenta
d’alcalde de l’Ajuntament de
Barcelona i presidenta de Mer-
cabarna, Sònia Recasens, du-
rant l’acte de signatura del con-
veni. 
A més, Recasens va contextua-
litzar aquest acord dins de l’a-
posta de l’Ajuntament per con-
vertir Mercabarna en el Hub
Alimentari del Mediterrani, un
gran centre de recepció de mer-
caderies per a la seva redistri-
bució a la resta d’Europa, “pro-
jecte que passa per seguir
mantenint l’actual col·laboració
público-privada i per tenir unes
instal·lacions actualitzades i

(d’esquerra a dreta) El director general de Mercabarna, la tinenta d’alcalde de l’Ajuntament
de Barcelona, el president del GMP i el president dels Aplegadors, durant la signatura del
conveni

El Mercat Central del Peix de Barcelona s’actualitzarà per
seguir sent un centre de referència a Europa

Els majoristes costejaran les obres a canvi de més anys de concessió

encara més competitives”, va
afegir.
Per la seva banda, el president
del Gremi de Majoristes, Lean-
dre Serra, va ressaltar el bon
posicionament internacional
del Mercat Central del Peix,
“som un dels pocs Mercats del
món que no ha perdut pistona-
da, gràcies a la bona col·labo-
ració amb l’Ajuntament de Bar-
celona i Mercabarna i a la
voluntat dels empresaris”, va
comentar. Segons Serra, els em-
presaris del peix “volem ajudar
a enfortir la marca Barcelona
posant el nostre granet de sorra
en la consolidació d’un model
de comerç que sigui modern i
competitiu”.  

Actualització del Mercat 

Aquest projecte inclou 25 ac-
tuacions diferents que han de
servir per actualitzar les in-
fraestructures vinculades a la
seguretat alimentària, el medi
ambient i els serveis que es
presten als que operen en
aquest centre. 
Aquest projecte tindrà un cost
de més de 9 milions d’euros i
contempla la renovació dels
equipaments dedicats al reci-
clatge de residus i de les aigües
residuals, la incorporació d’un
nou enllumenat a la zona de
venda i d’exposició de producte
per aconseguir un major estalvi
energètic, actuacions en la co-
berta, el fals sostre i la pavi-
mentació del Mercat, entre d’al-
tres. 
Les obres es faran en diferents
fases per tal de compaginar-les
amb el funcionament diari del
Mercat. La previsió és que els
treballs comencin aquest any i
estiguin completament enlles-
tits el 2023. 
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El foodservice és un sector de
gran valor estratègic i comer-
cial per a les empreses de Mer-
cabarna. 
Per això, l’Associació Clúster
Alimentari de Barcelona, els
Serveis de Formació de Merca-
barna i ANTA (Asociación de
pymes para el fomento del uso
de nuevas tecnologías en la
alimentación fuera del hogar)
han programat un curs, que s’i-
niciarà el 24 d’octubre i finalit-
zarà el 5 de desembre, que té
com a objectiu potenciar les
vendes a aquest col·lectiu. 
Es tracta de “Venedors experts
en foodservice”, una formació
adreçada als comercials de les
empreses que ja venen a
aquests professionals, però
també per aquelles que volen
obrir línies de negoci enfocades

a aquest sector.
Aquest curs permetrà saber
com s’estructura la demanda
d’aquest sector i com actuen
els clients, així com les tècni-
ques de negociació per donar
resposta a les necessitats d’a-
quest col·lectiu. 
A més, serà una formació molt
pràctica, amb la realització de
quatre visites tècniques a em-
preses de restauració comercial
i col·lectiva, així com a una
plataforma de distribució i a
una cuina central. 

Per a més informació sobre el
curs, contacteu amb Mario Ca-
ñizal, vicepresident d’ANTA, al
correu gestion@anta-asoc.com
o al telèfon del Departament
d’Estratègia i Estudis de Merca-
barna 93 556 35 30 

Com vendre els teus productes al
col·lectiu foodservice

ASSOCIACIÓ CLÚSTER ALIMENTARI DE BARCELONA
Sinergies entre clústers
catalans

L’Associació Clúster Ali-
mentari de Barcelona s’ha
integrat dins de la Xarxa de
Clústers Catalans, una enti-
tat que aglutina una vinte-
na de clústers de diferents
àmbits i que té com a fina-
litat fomentar la col·labora-
ció entre ells 
Seguint aquesta línia de
buscar sinergies amb d’al-
tres clústers, representants
de l’Associació han iniciat
contactes, durant el mes de
juliol, amb el Clúster d’ela-
boració de productes gour-
met, el Clúster del packa-
ging i maquinària d’ali-
mentació, el Clúster de
l’Aigua i l’Incavi (l’Institut
Català de la Vinya i el Vi),
amb l’objectiu de cercar
projectes comuns a desen-
volupar. 

Visita a Rungis, el polígon alimentari majorista de París

El passat 12 de juliol, la direc-
ció de Mercabarna va fer una
visita a un dels centres majo-

Els representants de la direcció de Mercabarna i de Rungis, durant la visita al mercat
hortofructícola de París

ristes de referència a Europa,
Rungis (París). A banda de co-
nèixer els diferents mercats

d’aquest polígon alimentari, un
dels objectius principals de la
visita era veure en quins aspec-
tes poden col·laborar Merca-
barna i el mercat parisenc.  
De la trobada van sorgir tres
possibles línies de treball, una
en l’àmbit comercial –basada
en afavorir les relacions entre
els majoristes d’ambdós mer-
cats–; i l’altra en tema d’in-
fraestructures, centrada en in-
tercanviar coneixements sobre
operativa i funcionament d’ins-
tal·lacions; i, finalment, en pos-
sibles col.laboracions en asses-
soraments internacionals 
La visita també va servir per
establir els primers contactes
institucionals amb el president
executiu de Rungis, en el cà-
rrec des de fa un any.
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La contractació conjunta d’electricitat per part de les
empreses de Mercabarna, més a prop

Una de les primeres iniciatives
que està impulsant la Comissió
d’Estalvi Energètic que integren
Mercabarna i Assocome és la
d’establir un sistema per con-
tractar el subministrament elèc-
tric de manera conjunta entre les
empreses del polígon alimentari.
Un sistema que permetria a les
companyies gaudir d’unes tarifes

molt competitives en un concep-
te que és estratègic per al seu
funcionament, ja que suposa una
de les partides amb major despe-
sa. 
La idea és arribar a tenir el ma-
teix model de contractació d’e-
lectricitat que el que ja funcio-
na a Mercabarna, des de fa
anys i amb molt d’èxit, en ma-

tèria de telecomunicacions.
Ara, la realització d’aquest pro-
jecte ja està més a prop, ja que el
proper 18 de setembre es farà el
concurs que permetrà escollir
l’empresa comercialitzadora d’e-
lectricitat que millor servei i preu
pot oferir a les empreses del re-
cinte que vulguin formar part
d’aquesta iniciativa conjunta. 
El concurs es farà a través d’una
subhasta online, en la qual es
marcarà un preu màxim de sor-
tida (decidit a partir d’un estudi
tècnic sobre els consums actuals
i necessitats de les firmes de
Mercabarna) i, a partir d’aquell
preu, les empreses proveïdores
podran anar fent, en temps real,
les seves ofertes. 
Un cop finalitzi la subhasta i s’es-
culli un dels proveïdors, les em-
preses de Mercabarna que ho des-
itgin –fins ara han mostrat el seu
interès més de 200 firmes– po-
dran decidir voluntàriament si
s’acullen o no a aquest sistema de
contractació. 

Per a més informació, contacteu
amb el 93 556 35 12 o al correu
mb@mercabarna.cat

Dia a dia
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Participació a la jornada sobre l’aplicació de les tecnologies
de la informació al sector alimentari 

Molts sectors econòmics estan
apostant per invertir en tecnolo-
gies de la informació i comunica-
ció per guanyar en competitivitat
en aquests temps difícils. I el sec-
tor alimentari no és una excepció. 
Així va quedar palès en l’esmor-
zar-debat “Les TIC i l’alimentació,
binomi de competitivitat, binomi
de futur”, organitzat pel Cercle
Tecnològic de Catalunya (Ctecno)
el 28 de juny. 
Durant l’acte, representants del
sector com el director general
de Mercabarna, Josep Tejedo; el
president de Fira Barcelona i el
Grup Freixenet, Josep Lluís Bo-
net, i el CIO de Danone, Toni
Velamazán, van analitzar l’im-
pacte i els avantatges que les
TIC aporten a les empreses ali-
mentàries.
En el cas de Mercabarna, Josep

Els ponents de la jornada organitzada per Ctecno sobre el sector alimentari i les TIC

Tejedo, va explicar el model de
telecomunicacions implantat al
recinte i els beneficis que té per
a les empreses, així com l’aplica-
ció de noves tecnologies a l’hora

de garantir la seguretat en el po-
lígon alimentari, la traçabilitat a
l’Escorxador o en l’obtenció de
dades estadístiques de vendes i
preus.  

Mercabarna, punt de referència internacional

Durant els mesos de juny i ju-
liol, diferents delegacions in-
ternacionals han visitat Mer-
cabarna. El 27 de juny, va ser
el torn de representants del
govern de Mali i productors de
fruita d’aquest país africà, que

Els representants de la delegació de
Mali, al Mercat Central de Fruites i
Hortalisses

estan treballant en un pla de
desenvolupament agrícola. Per
això, volien  veure quina tipo-
logia de productes tenen més
interès per al mercat europeu
de cara a fer exportacions i
conèixer com s’estructura la
distribució d’aliments frescos,
pensant en la futura construc-
ció d’un mercat majorista. 
També, procedent d’Àfrica,
Mercabarna va rebre, el 23 de
juliol, l’ambaixador de la Re-
pública de Kenia, el president
de l’Associació Mundial de
Països Productors de Flor i un
exportador de flor d’aquest
país. L’objectiu principal de la
visita era veure la possibilitat
d’establir una logística per ex-
portar flor directament de Ke-
nia a Mercabarna-flor. 
El 16 de juliol, una delegació

institucional del Tatarstan, en-
capçalada pel president d’a-
questa república de la Federa-
ció russa, van veure el model
Mercabarna, ja que estan estu-
diant la possibilitat de  cons-
truir una Unitat Alimentària al
seu país. 
Finalment, el 26 de juliol, el
president del Comitè d’Agri-
cultura de la Duma (parlament
rus), acompanyat per la direc-
ció Internacional de Mercasa,
va visitar Mercabarna, per co-
nèixer el marc legislatiu que
regeix una Unitat Alimentària,
sobretot, pel que fa a la lliure
competència i a la transparèn-
cia de preus. El seu interès ve-
nia provocat perquè s’estan
plantejant la creació d’una
xarxa de mercats majoristes a
Rússia.  
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Les principals escoles de restauració catalanes, molt 
satisfetes amb les visites a Mercabarna

Cada any visiten Mercabarna
nombrosos estudiants de les
escoles més prestigioses de
restauració, hostaleria i cuina
de tot Catalunya, com a part
dels seus programes d’estudi. 
Només durant el curs 2012-13,
van ser 900 alumnes procedents
de 19 centres diferents, tots ells
futurs professionals del sector –i
potencials compradors de Mer-
cabarna– que van venir a veure
com s’estructura la distribució
del producte fresc, quines for-
mes diferents d’aprovisiona-
ment existeixen i a conèixer les
varietats, temporades i proce-
dències dels productes. 
La gran majoria de les escoles
que vénen any rere any repe-
teixen l’experiència. I és que,
segons l’enquesta realitzada

per Mercabarna als caps d’es-
tudi d’una desena d’aquests
centres, els objectius que per-
segueixen amb la visita a
aquest polígon alimentari s’a-
compleixen totalment. 
En opinió dels professors, els
coneixements que adquireixen
els alumnes durant l’activitat
resulten molt útils per com-
pletar la formació que reben a
l’aula i per al seu desenvolu-
pament professional. 
L’enquesta també posa de ma-
nifest que els centres valoren
molt positivament el tracte i
les explicacions que els donen
les empreses del recinte que
col·laboren habitualment amb
aquestes visites, així com l’a-
tenció que reben per part del
personal de Mercabarna.

Els alumnes d’una de les escoles de
restauració visitant una empresa càrnia de
Mercabarna

Mercabarna ja està connectada a la xarxa 4G

Barcelona ciutat i Mercabarna
han estat els primers punts de
Catalunya escollits per Orange
per desplegar la seva xarxa de
telefonia 4G,  tecnologia que
permet navegar per Internet
amb els dispositius mòbils deu
vegades més ràpid que amb les
actuals xarxes mòbils. Orange,
que és l’operador de telefonia de
Mercabarna, ha apostat per
aquest polígon alimentari com
un dels primers llocs amb con-
nexió 4G pel gran volum de
clients que té dins de la Unitat
Alimentària.
Això significa que els integrants
del grup tancat d’usuaris de te-
lecomunicacions de Mercabarna
que ja tinguin el mòbil i la tar-
geta adaptats per accedir al 4G
ja es poden connectar a aquesta
xarxa de transmissió de dades a
alta velocitat. 
A més, com ja passa actualment La xarxa 4G permet navegar per Internet a alta velocitat 

amb els preus dels serveis de te-
lefonia i Internet, els usuaris de
la Unitat Alimentària també
gaudiran d’uns preus especials
en les tarifes de 4G.   

Per a més informació, contacteu
amb l’oficina que Orange té a
Mercabarna, al telèfon 93 556
42 24 o al correu mercabar-
na@al-pi.com.
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Temps de formació l’informatiu de mercabarna

Curs per fer presentacions multimèdia interactives

Els Serveis de Formació de Mercabarna iniciaran,
a partir de la segona quinzena de setembre, un
curs, de 4 hores de durada, per aprendre a utilitzar
el Prezi (www.prezi.com). Una eina multimèdia,
similar al PowerPoint, però que permet fer presen-
tacions dinàmiques, interactives i molt visuals,
que poden ser de gran utilitat a l’hora d’elaborar

Oberta la inscripció per als cursos de setembre i octubre

CURS DURADA CALENDARI PREU 

HIGIENE DELS MANIPULADORS D'ALIMENTS 6 h. 15 i 25 de setembre, de 16 a 19h. 50 € 

CARRETONER. NIVELL INICIAL 24 h. 16, 18, 20, 23 i 25 de setembre, de 9 a 14h. 215 € 

CONDUCCIÓ DE RETRÀCTIL 24 h. 16, 17, 18 i 19 de setembre, de 9 a 15 h 310 €

OFIMÀTICA ONLINE 77 h. Durant tot l'any 125 € 

COM GUANYAR-LI TEMPS AL TEMPS 8 h. 1 i 8 d'octubre, de 16 a 20h. 105 € 

CARRETONER. ACTUALITZACIÓ 8 h. 1 i 3 d’octubre de 9 a 13h. 105 €

EL CODI QR I LA REALITAT AUGMENTADA 8 h. 2 i 9 d'octubre, de 16 a 19h. 75 €

XINÈS I 24 h. Del 2 d'octubre al 18 de desembre, de 15 a 19 h. 215 €

XINÈS II 24 h. Del 2 d'octubre al 18 de desembre, de 15 a 17 h. 215 €

URDÚ - HINDI (PAKISTANÈS) 20 h. Del 4 d'octubre al 20 de desembre, de 15 a 17 h. 180 €

ANGLÈS ELEMENTAL I PRE-INTERMEDIATE 30 h. Del 7 d'octubre al 11 de desembre de 14 a 15.30 h. 270 €

FRANCÈS ELEMENTAL I INTERMEDI 30 h. Del 8 d'octubre al 12 de desembre, de 14 a 15:30 h. 270 €

CARRETONER. NIVELL INICIAL 24 h. 15, 17, 22, 24 i 29 d'octubre, de 15 a 20 h. 215 €

ELS PRODUCTES DE L'AQÜICULTURA 6 h. 17 i 24 d'octubre, de 8:30 a 11:30h. 75 €

Ja s’ha obert el període d’inscripció per als cursos
de formació continuada que s’imparteixen a Mer-
cabarna. 

Més informació o inscripcions al 93 556 34 56 o al
web:http://www.mercabarna.es/serveis/forma-
cio/cursos

ponències o presentacions per donar a conèixer els
serveis o productes d’una empresa. 

Per a més informació o inscripcions, contacteu
amb els Serveis de Formació al 93 556 34 56 o a
través del web http://www.mercabarna.es/ser-
veis/formacio/cursos. 
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Sector de... l’informatiu de mercabarna

Augmenta la comercialització
del musclo català durant el juny

Des de fa dos anys, aprofitant la celebració de
Sant Joan, el Gremi de Majoristes del Peix
(GMP), amb la col·laboració del Gremi de Peixa-

ters i de la Federació de Productors de Mol·lusc
del Delta, organitzen una campanya per pro-
moure el consum de musclos, especialment els
procedents de la zona de Tarragona. 
Precisament, el mes de juny –sobretot els dies
previs a la revetlla de Sant Joan– el musclo de
roca autòcton va experimentar un important in-
crement en la comercialització respecte al mus-
clo originari de Galícia, amb un augment del
50% en comparació amb el mateix mes de 2012. 
De fet, si el juny de l’any passat el musclo tarra-
goní va suposar un 31% del total venut al Mer-
cat Central del Peix, aquest any ha representat
prop del 59%. Un creixement que s’explica, so-
bretot, per la bona qualitat i la gran producció
que ha presentat aquesta varietat de musclo.  
En canvi, el musclo gallec –que generalment té
un pes més important en el total comercialitzat–
ha reduït a la meitat el seu volum per problemes
de producció. Això ha suposat que les vendes
globals de musclo durant el juny hagin dismi-
nuït prop d’un 18% respecte a l’any passat.

Fruites i Hortalisses

Presentació de les darreres 
tendències en la producció del
meló

Mercabarna va ser l’escenari escollit per l’em-
presa Sakata –companyia que es dedica a la
producció de llavors hortícoles– per presentar,
per primera vegada en un mercat majorista, els
darrers avenços en investigació i tendències
pel que fa a la producció del meló “piel de sa-
po”. En aquesta jornada professional, els repre-
sentats de Sakata van explicar als majoristes
assistents en quines línies s’està treballant per
aconseguir produccions de meló que destaquin
per atributs com el sabor, la consistència, una
major durabilitat, entre d’altres característi-
ques. 
L’acte, celebrat el 17 de juliol i que va aplegar
una quinzena d’empresaris de fruites i hortalis-
ses, també va servir per recollir les impressions
i necessitats que tenen els majoristes en relació
a la comercialització d’aquest producte.

Peix

Imatge del cartell promocional de la jornada sobre el meló

MB301_217 MB desembre 2005 CAT  30/07/13  09:41  Página 10



P
À

G
IN

A 11juliol 2013

l’informatiu de mercabarna Sector de...

Flor

Es jubila el responsable de
Mercabarna-flor

El responsable de Mercabarna-flor, Jaume Este-
ve, s’ha jubilat a finals de juliol després d’estar
durant quasi 30 anys al capdavant del sector de
la flor de Mercabarna. 
La seva vinculació a aquest sector va començar
al Mercat del carrer Lleida, on va treballar com
adjunt a la direcció, i va continuar quan aquest
centre es va traslladar al recinte de Mercabarna
l’any 1984, on al cap de poc temps va ser ano-
menat responsable del Mercat Central de la Flor. 
En el temps que ha ocupat aquest càrrec, Esteve
ha viscut diferents esdeveniments que han mar-
cat el sector floral de Mercabarna, com són la
celebració de les primeres Mercademostracions,
l’incendi que va cremar el Mercat l’any 2001 o

la inauguració, el 2008, del nou Mercabarna-
flor, entre d’altres fets importants. 
A partir d’ara, estarà al capdavant d’aquest Mer-
cat el director d’Explotació de Mercabarna, Joa-
quim Ros.

El director general
d'Alimentació, Qualitat i
Indústries Agroalimentàries, a 
Mercabarna-flor

El passat 4 de juliol, el director general d’Ali-
mentació, Qualitat i Indústries Agroalimentà-
ries de la Generalitat de Catalunya, Domènec
Vila, va visitar Mercabarna-flor. 
Acompanyat pel director general de Mercabar-
na, Josep Tejedo, i pel director d’Explotació,
Joaquim Ros; Vila va conèixer de primera mà
les instal·lacions i el funcionament d’aquest
Mercat. 
A més, el director general d’Alimentació va
aprofitar per reunir-se amb els representants
de l’Associació d’Empresaris Majoristes de
Mercabarna-flor (AEM) que, entre d’altres co-
ses, van demanar al representant del govern
català una major aposta  per realitzar accions
que fomentin el consum de flors i plantes en-
tre els ciutadans.

Jaume Esteve durant la celebració de les darreres
Mercademostracions el novembre de l’any passat

El director general d’Alimentació, el president de l’AEM, el
director general de Mercabarna i el director d’Explotació de la
companyia 

Si vols anunciar-te a la revista o al web de Mercabarna, 
truca al 93 556 35 78 o al 93 458 35 52.

També ens pots enviar un correu electrònic a comunicacio@mercabarna.cat
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