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El director general de Mercabarna, el director general d’Indústria i el president del Clúster
d’Eficiència Energètica, durant la jornada

Iniciatives per reduir la despesa
energètica a les empreses alimentàries

Oferir idees i solucions a les em-
preses de la Unitat Alimentària
per ajudar-les a reduir els seus
costos energètics. Aquest va ser
l’objectiu de la Jornada d’Efi-
ciència Energètica organitzada,
el 7 de març, per Mercabarna –a
través de l’Associació Clúster
Alimentari de Barcelona–, i el
Clúster d’Eficiència Energètica
de Catalunya, i que va comptar
amb una seixantena d’assistents.
En la jornada, el director gene-
ral d’Indústria, Antoni Ma Grau,
va remarcar la importància de
l’eficiència energètica “per l’es-
talvi econòmic que representa,
però també per les dinàmiques i
oportunitats empresarials que
genera”. 
Per la seva part, el director ge-
neral de Mercabarna, Josep Te-
jedo, va apuntar la creixent sen-
sibilitat de Mercabarna i dels
representants empresarials del

recinte per aquest tema i va ex-
plicar les mesures que s’estan
impulsant per millorar l’eficièn-
cia energètica.  

Estalvi en fred, sistemes de
ventilació, il·luminació... 

L’acte va servir perquè 10 em-
preses integrades en el Clúster
d’Eficiència Energètica presen-
tessin sistemes per reduir els
costos energètics que ja s’estan
aplicant amb èxit a d’altres em-
preses alimentàries. 
Es van mostrar aparells que me-
suren els consums d’energia i
que, per si sols, ja permeten un
estalvi de fins un 15%. També,
es van ensenyar sistemes per re-
gular el funcionament de les
cambres de fred, que generen
estalvis d’un 5%, o equipaments
que retallen entre un 40 i un
60% els costos d’il·luminació.

Les empreses del sector energètic
visitant les instal·lacions de Frimercat

En el marc de la jornada, repre-
sentants de Mercabarna i d’As-
socome van explicar les accions
que s’han fet per millorar l’efi-
ciència energètica en les ins-
tal·lacions del recinte, així com
les iniciatives que s’estan estu-
diant en la Comissió d’Energies,
formada per ambdues entitats,
per reduir la factura energètica
de les empreses.  

Trobareu més informació sobre
eficiència energètica a la secció
d’entrevistes “1 tema, 4 opinions”.

Visita del Clúster d’Eficiència
Energètica

Prèviament a la Jornada, el 28
de febrer, una delegació d’em-
preses del Clúster d’Eficiència
Energètica de Catalunya va re-
alitzar una visita a diferents
instal·lacions de Mercabarna
per conèixer en profunditat i
de primera mà les necessitats
de consum energètic de les
empreses del recinte.
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Mercabarna s’incorpora a la direcció de Barcelona-
Catalunya Centre Logístic

Els integrants del comitè executiu de BCL, durant l’assemblea general de l’associació del
passat 1 de març

Mercabarna tindrà un paper més
destacat dins de la plataforma
Barcelona-Catalunya Centre Lo-
gístic (BCL), gràcies a l’entrada
del director general de la Unitat
Alimentària, Josep Tejedo, en el
comitè executiu d’aquesta asso-
ciació, la missió principal de la
qual és treballar per a la promo-

ció exterior de Catalunya com a
centre logístic. 
Gràcies a aquesta incorporació,
Mercabarna farà sentir la seva
veu i compartirà projectes estra-
tègics amb d’altres agents que ja
formen part d’aquest òrgan de
govern i que tenen un pes espe-
cífic en l’àmbit de la logística,

com són l’Ajuntament de Barce-
lona, l’Autoritat Portuària, ADIF,
Ferrocarrils de la Generalitat,
AENA Aeropuertos, el Consorci
de la Zona Franca, entre d’altres
representants d’institucions i
empreses de diversos sectors
d’activitat. 
Al llarg d’aquest 2013, el BCL té
previst impulsar diferents vies
estratègiques, una de les quals
s’ha concretat amb la creació
d’un grup de treball dedicat a la
distribució alimentària.
Aquest grup estarà liderat per
Mercabarna i tindrà com a objec-
tiu principal potenciar un dels
grans reptes de futur de la pròpia
Mercabarna i de les empreses que
la integren, i que és convertir
aquesta Unitat Alimentària en el
Hub alimentari de la Mediterrània,
la gran porta d’entrada d’aliments
d’aquesta àrea geogràfica per re-
distribuir-los a la resta d’Europa. 

Mercabarna, referent internacional 

El director general de Mercabarna i el responsable del Mercat Central del Peix amb els
representants de l’Agència d’Alimentació d’Estats Units

Una delegació de l’Agència d’A-
limentació d’Estats Units (FDA),
entitat que vetlla per la segure-
tat dels productes alimentaris,
veterinaris, medicaments, etc.,
va visitar Mercabarna el passat
6 de març. 
Acompanyats per representants
de l’Agència Catalana de Segu-
retat Alimentària, pels responsa-
bles a Mercabarna de l’Agència
de Salut Pública de Barcelona i
per la direcció de la Unitat Ali-
mentària, els visitants van veure
les diverses actuacions i els con-
trols sanitaris que es duen a ter-
me als Mercats Centrals i a dife-
rents empreses del recinte.
Així mateix, durant el mes de
març, Mercabarna també ha re-
but la visita de representants de
l’Associació Comercial de Majo-

ristes del Mercat de Frankfurt i
d’una vintena d’empresaris de la
Federació de Cooperatives Agrí-
coles de Hokuren (Japó), tots

ells interessats a conèixer el
funcionament comercial del
Mercat Central de Fruites i Hor-
talisses.
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de caràcter esportiu i lúdic. 
La instal·lació compta amb les
pistes, una recepció, un servei de
lloguer de material, vestuaris i
una àrea de lleure. A banda del
lloguer de les pistes per a partits
puntuals, aquest club oferirà
classes particulars, lligues o tor-
nejos entre empreses, entre d’al-
tres serveis personalitzats. 
L’horari de funcionament de les
pistes serà de dilluns a divendres,
de 9 a les 24h, i els dissabtes de
9 a 15h, tot i que aquest horari
serà flexible en funció de les ne-
cessitats concretes dels clients. 
Per a més informació o reservar
una pista, podeu trucar al 93
556 40 50 o fer-ho, propera-
ment, a través del web: 
www. mbpadel.com 

Pistes de pàdel a
Mercabarna

Els aficionats al pàdel ja poden
gaudir del seu esport preferit sen-
se sortir del recinte de Mercabar-
na. El club MB Pàdel ha instal·lat
4 pistes per practicar aquest es-
port, ubicades just al costat de la
porta d’entrada del c/K, amb
l’objectiu d’oferir un servei, fins
ara inexistent dins del recinte,

El vending, un
canal de venda
amb oportunitats

Amb l’objectiu de mostrar a les
empreses possibles nous canals
de venda per als seus productes,
el passat 13 de març, Mercabar-
na, a través de l’Associació Clús-
ter Alimentari de Barcelona, i
l’Associació Catalana de Ven-
ding van organitzar una jornada
per explicar les oportunitats de
vendre a través de màquines ex-
penedores, un canal encara poc
explorat pel sector alimentari
fresc i que té un gran potencial
de creixement.
La trentena d’assistents van co-
nèixer els avantatges i les difi-
cultats a l’hora de preparar els
aliments (formats, temperatu-
res, tipus d’envasos, etc.) per
vendre’ls en aquest canal. 
En aquest sentit, van ser claus
els testimonis d’empreses amb
experiència en aquest camp,
com una firma que elabora te-
rrines de fruites per al vending
o una altra que prepara amani-
des i sandvitxos per a aquestes
màquines, així com una peixa-
teria i una botiga de carn, em-
botits i plats preparats, que han
instal·lat màquines expenedores
en els seus establiments. 

La jornada també va comptar
amb un operador i un fabricant
de màquines, que van explicar
aspectes tècnics i logístics a te-
nir en compte per vendre en
aquest canal.

Les pistes de pàdel estan al costat de l’entrada del carrer K
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Temps de formació l’informatiu de mercabarna

Fomentant l’ocupació dels joves 

En el marc del Programa Joves per a l’ocupació que
promou l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, el
Servei de Formació de Mercabarna ha iniciat, el
mes de març, un curs d’auxiliar de comerç per a
una quinzena de joves d’aquesta localitat, en el
qual aprenen les principals tasques que es fan en un
magatzem o establiment del sector alimentari. 
Els Serveis de Formació de Mercabarna compten

amb l’homologació del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) per impartir aquest curs, per això els
alumnes que finalitzin la formació obtindran una
certificació oficial que es podrà convalidar amb d’al-
tres estudis que desitgin cursar en el futur. 
Els alumnes faran, a partir de juliol, un període de
pràctiques a les empreses de Mercabarna que desitgin
incorporar aquest perfil laboral a les seves plantilles. 

NOU CURS A MERCABARNA

Com calcular l’impacte ambiental de la teva activitat 
i dels teus productes

Els ciutadans estan cada cop més sensibilitzats amb
l’impacte mediambiental que tenen els productes i
serveis que consumeixen. De fet, moltes empreses
començen a incorporar en l’etiquetatge dels seus
productes informació en aquesta línia, ja que es
preveu que cada vegada més es consolidi com un
factor important per als consumidors a l’hora de de-
cantar-se per la compra d’un aliment o d’un altre. 
Per això, el Servei de Formació de Mercabarna ha
decidit iniciar al maig el curs “Còmput de la petja-
da de carboni”, on els alumnes podran aprendre a
calcular –d’una manera ràpida i senzilla– l'impacte
mediambiental, mesurat en emissions de CO2, que té
la producció, l’elaboració i el transport dels seus
productes.
En el curs, adreçat especialment als perfils més tèc-
nics de les empreses, s’explicarà la forma de calcu-
lar aquest paràmetre, la normativa actual respecte a
aquest tema, com s’ha d’incorporar aquesta infor-
mació en productes (especialment en els envasats) o

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

Oberta la inscripció per als cursos de maig

CURS DURADA CALENDARI PREU 

CÒMPUT DE LA PETJADA DE CARBONI 9 h. Dimecres, 8, 15 i 22 de maig, de 16 a 19h. 115 € 

HIGIENE DELS MANIPULADORS D'ALIMENTS 6 h. 8 i 15 de maig, de 16 a 19h. 50 € 

PLANIFICAR LES TASQUES DE L'EQUIP DE TREBALL 13 h. Dimarts, 21 i 28 de maig i 25 de juny, de 16 a 20h. 165 € 

CARRETONER. NIVELL INICIAL 24 h. 13,15,17,20 i 22 de maig, de 9 a 14h.                          215 € 

CARRETONER ACTUALITZACIÓ 8 h. 29 i 31 de maig, de 9 a 13h. 105 € 

Algunes empreses ja incorporen informació sobre la petjada de
carboni en els seus productes

els beneficis comercials que suposa aportar aquesta
dada. 
Més informació a: www.mercabarna.es/serveis/for-
macio/cursos.html o al telèfon 93 556 34 56
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Sector de... l’informatiu de mercabarna

El director general de Comerç i
diversos representants del 
sector del comerç a Catalunya
visiten el CIP

El director general de Comerç del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Cata-
lunya, Josep Maria Recasens, i el secretari ge-
neral de la Confederació de Comerç de Catalun-
ya (CCC), Miquel Àngel Fraile, van visitar el
Centre Interactiu del Peix (CIP) i el Mercat Cen-
tral del Peix, el passat 15 de març, de la mà
dels responsables del Gremi de Consignataris
Majoristes del Peix i Marisc de Barcelona i Pro-
víncia (GMP) i de la direcció de Mercabarna. 
Els acompanyaven una delegació on hi havien
representants de PIMEC, el Consorci de Comerç,
Artesania i Moda, l’Associació Catalana de Mu-
nicipis, l’Agrupament de Botiguers i Comer-
ciants de Catalunya, la Fundació Barcelona Co-
merç, l’Associació Nacional de Centrals Compra
i Serveis, el Consell de Cambres i la Fundació
Comerç Ciutadà. 

Tots ells integren el jurat dels Premis a la Ini-
ciativa Comercial i als Establiments Centenaris
i han estat els encarregats de premiar el Gremi
de Majoristes del Peix (GMP) amb el guardó a
la “Millor iniciativa col·lectiva sectorial” pel
Centre Interactiu del Peix i per la campanya in-
fantil “Creix amb el Peix”. 
Aquest guardó s’entregarà el 8 d’abril i el lliu-
rarà el president de la Generalitat de Catalunya. 

Fruites i Hortalisses

Avancen els grups de treball 
del Codi de Bones Pràctiques 
Comercials

Les diferents institucions i entitats amb un
paper destacat dins de la cadena agroalimen-
tària que integren el Codi de Bones Pràctiques
comercials, entre les quals s’hi troben Merca-
barna i l’Associació Gremial d’Empresaris Ma-
joristes  de Fruites i Hortalisses de Barcelona i
Província  (AGEM), segueixen treballant per
definir iniciatives concretes que permetin mi-
llorar el funcionament de sector i les relacions
entre els diferents agents de la cadena.

Actualment, s’estan impulsant dos projectes es-
pecífics. Un, que veurà la llum en els propers
mesos, es basa en la posada en marxa de di-
verses campanyes de promoció, on s’implica-
ran tots els esglaons de la cadena, per donar a
conèixer entre els consumidors les caracterís-
tiques, propietats i diferents formes de con-
sum de determinats productes locals i de tem-
porada. 
L’altre projecte que s’està estudiant és l’esta-
bliment de dues tipologies de documents co-
mercials, o bé la creació d’un marc de refe-
rència contractual o bé la d’un acord d’in-
tencions, que permetin agilitar i assegurar les
transaccions comercials entre els diferents
actors que intervenen en la comercialització
dels aliments.

Peix

El director general de Comerç i el secretari general de la
Confederació de Comerç de Catalunya amb les diferents
associacions i entitats del món del comerç, a l’entrada del
Centre Interactiu del Peix (CIP)
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Flor

Mercabarna-flor celebrarà la
Festa de la Primavera 
el 8 d’abril

El proper 8 d’abril, Mercabarna-flor, l’Associa-
ció d’Empresaris Majoristes (AEM) i la Federa-
ció Catalana d’Empresaris Floristes organitza-
ran la Festa de la Primavera. Una jornada
d’activitats gratuïtes que es desenvoluparà al
Mercat, en la qual els floristes podran extreure
noves idees per encarar aquesta intensa època
comercial, on conflueixen esdeveniments tan
assenyalats com la diada de Sant Jordi, la tem-
porada de casaments, el Dia de la Mare, etc. 
Al llarg del matí, se celebraran dues demostra-
cions temàtiques a càrrec de quatre destacats
professionals del sector, una dedicada a presen-
tar propostes innovadores de roses per a Sant
Jordi i, l’altra, a mostrar originals treballs de
flor i planta per al Dia de la Mare. 
A més, per fomentar la participació dels floris-
tes i oferir més varietat d’idees als assistents,
s’organitzarà la 4a edició del Concurs de Rams
de Núvia i, com a novetat, un concurs d’arran-
jament de roses de Sant Jordi.  

Més informació sobre la jornada a: www.mer-
cabarna.es/mercabarna-flor

Demostració d’embolcalls a
Mercabarna-flor

Un bon embolcall i un llaç elegant són els tocs
definitius que converteixen una planta o un
ram de flors en un obsequi que et deixa boca-
badat.
Amb l’objectiu de mostrar els floristes tots els
materials i les tècniques per embolcallar pro-
ductes de floristeria, les empreses de la zona de
complements de Mercabarna-flor, amb la
col·laboració de Mercabarna, van organitzar, el
passat 14 de març, una demostració d’art floral
de tres hores de durada, en què es va mostrar
als floristes l’àmplia varietat de cintes, papers i
altres complements de floristeria que es poden
trobar en aquest centre majorista.
Jordi Abelló, professor de l’Escola d’Art Floral
de Catalunya, va ser l’encarregat d’ensenyar
com donar un toc de distinció a rams de flors,
plantes, composicions artificials i palmes. 
A partir de la seva pròpia experiència com a
florista, Abelló va explicar detalladament un
munt de trucs pràctics per decorar flors i plan-
tes: des de com fer un bon llaç, pas a pas, fins a
consells per combinar adequadament els mate-
rials i els colors a l’hora d’embolcallar qualse-
vol composició. 
Els més de 100 floristes que van anar passant
per la zona de demostració en el decurs del ma-
tí van tenir ocasió d’agafar moltes idees per
aprofitar al màxim els recursos de què disposen
per aconseguir la satisfacció del client.

Dues mostres de treballs amb embolcalls elaborats en la
demostració celebrada a Mercabarna-flor
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P- Per què és important apostar per l’eficiència
energètica?
R- Per una qüestió de competitivitat. L’energia s’està en-
carint molt, i al tractar-se d’un subministrament estra-
tègic, acaba tenint un impacte molt rellevant en el comp-
te de resultats d’una empresa a mig o llarg termini.

P- Què es pot fer per començar a estalviar?
R- És bàsic mesurar els nostres consums, és a dir, sa-
ber en quins conceptes gastem més. Així podrem de-
terminar on i com podem estalviar. Per això, es reco-
manable no tenir un únic comptador, sinó tenir-ne un
per saber la despesa que tenim en les càmeres de fred,
un que mesuri el sistema de ventilació, un altre per a
la il·luminació... 

P- I un cop mesurades les despeses energètiques? 
R- Pots començar a gestionar millor els teus recursos
o bé buscar solucions en equipaments a través d’em-
preses especialitzades del sector. També, al nostre web
(www.gencat.cat/icaen) tenim una aplicació, anomenada
Mapa de mesures per a l’estalvi i l’eficiència energèti-
ca, on oferim algunes recomanacions bàsiques per es-
talviar energia en diferents àmbits de l’empresa.

P- Els resultats arriben ràpid? 
R- Un dels al·licients d’aquestes mesures és que l’es-
talvi es comença a notar des del minut zero. A més,
quan parlem d’inversions, hem de preveure un retorn
força ràpid, en 2 o 3 anys. A més, cal recordar que les
empreses disposen d’incentius fiscals per invertir en
equipaments que siguin més eficients energèticament
i que col·laborin en la reducció de l’emissió de gasos
contaminants. 

P- Com poden ajudar les empreses del CEEC a les
firmes de Mercabarna?
R- Comptem amb 110 empreses que poden oferir so-
lucions a les firmes de Mercabarna que vulguin apos-
tar per la via de l’eficiència energètica. A més, moltes
d’aquestes  empreses ja col·laboren amb empreses ali-
mentàries, per tant tenen experiència en aquest camp.

P- Mercabarna és un espai amb possibilitats d’es-
talvi energètic?
R- És un lloc idoni. Hi ha un gran recorregut de re-
ducció de despeses en equipaments de fred, climatit-
zació, il·luminació... Quan es comencen a aplicar me-
sures d’estalvi energètic els resultats es noten des del
primer dia i, moltes vegades, no és necessari gastar ni
un sol euro.   

P- I com es pot fer això!
R- Hi ha certa por per part de les empreses a les in-
versions que s’han de fer per millorar l’eficiència
energètica. Tot i que aquestes tecnologies tenen retorns
a curt o mitjà termini, ara mateix moltes empreses te-
nen dificultats per disposar de diners. Per ajudar-les
amb això, existeixen fórmules, com els contractes de
serveis energètics. 

P- En què consisteixen aquests contractes?
R- Bàsicament, es tracta de contractes en els quals l’em-
presa energètica es fa càrrec del finançament de la in-
versió de les instal·lacions energètiques, que després
es retorna amb l’estalvi que obté l’empresa en la fac-
tura d’energia. És a dir, amb aquest sistema s’evita que
l’empresa hagi de fer una despesa inicial i es garan-
teix  l’estalvi en aquest concepte.

“Pots estalviar energia sense
gastar un euro”

Entrevista a Eva Pérez, enginyera industrial
del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya 

El CEEC agrupa empreses, institucions i instituts
de recerca que fomenten productes i serveis re-
lacionats amb  l’eficiència energètica.

“Per estalviar és bàsic saber en
què consumim més energia”

Entrevista a Albert Salas, tècnic d’indústria
de Institut Català de l’Energia (ICAEN)

L’ICAEN és l’òrgan de la Generalitat de Cata-
lunya encarregada d’impulsar mesures per mi-
llorar l’eficiència energètica.
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P- Les empreses estan preocupades per les despe-
ses energètiques? 
R- A mesura que la situació econòmica s’ha anat com-
plicant, la tendència de les empreses ha estat la de re-
duir costos en diferents variables empresarials que mi-
llorin la productivitat i la competitivitat. I l’energia
és una d’aquestes variables.

P- Suposa un cost important per a les empreses?
R- En general sí, però s’ha de tenir en compte que
aquestes despeses varien molt entre empreses ja que
depenen de la potència que tens contractada o de la
franja horària en què operes... De totes maneres, en
els darrers anys els preus de l’energia han crescut a
un ritme tan elevat que aquest cost cada vegada té
més importància.

P- I quines mesures es poden adoptar? 
R- Individualment les empreses ja fan esforços per
aplicar millores en aquest camp. Per exemple, si han
de renovar un equip, en busquen un de nou que si-
gui més eficient. Però estem en un moment que hem
de trobar solucions que, sense cost, ens permetin es-
talviar.

P- Per exemple, una solució seria la contractació
conjunta d’energia... 
R- Sí, és un projecte que s’està estudiant en la Comissió
d’Energies formada per Mercabarna i Assocome. La
idea seria unir tots els consums que tenen les empreses
del recinte i veure si podem negociar un preu unita-
ri que sigui favorable per a tots. De fet, en aquest àm-
bit ja tenim experiències molt positives, com és el cas
de les telecomunicacions.  

P- Per què van crear aquesta comissió?
R- La idea és veure quines iniciatives podem engegar
perquè els costos de les energies no tinguin tanta re-
percussió en el funcionament de les empreses. Com?
Aprofitant les economies d’escala que es donen en el
recinte i que ens permeten plantejar-nos accions con-
juntes.

P- Per exemple?
R- Un dels projectes en desenvolupament és la con-
tractació conjunta per part de les empreses de Mercabarna
dels serveis energètics. I, l’altre iniciativa que s’està es-
tudiant, amb el recolzament de l’Ajuntament de Bar-
celona, és la creació d’una xarxa d’abastiment de
fred pròpia que reduiria la factura en aquest servei, sim-
plificaria el manteniment de les instal·lacions i bene-
ficiaria el medi ambient, ja que es reduirien les emis-
sions de CO2.  

P- Com funcionaria aquest sistema?
R- Es tracta d’aprofitar el fred que es genera en la re-
gasificació del gas natural, que arriba al Port de Bar-
celona en estat líquid, a estat gasós. En aquest procés
es produeix una gran quantitat de fred que es desaprofita
i que serviria per abastir Mercabarna i empreses del
Consorci de la Zona Franca. 

P- Mercabarna també ha aplicat mesures per millorar
l’eficiència en les seves instal·lacions?
R- Sí, per exemple, hem introduït sistemes d’estal-
vi energètic en les càmeres frigorífiques de Merca-
barna-flor i hem incorporat nous comptadors a l’Es-
corxador, que ens han permès reduir el consum fins
el 10%.  

“Estem estudiant crear una
xarxa de fred pròpia”

Entrevista a Lluís Alberich, director director
de Mitjans i Serveis de Mercabarna 

Mercabarna i Assocome integren la Comissió
d’Energies, pensada per buscar formules d’es-
talvi energètic per a totes les empreses del re-
cinte.

“La idea és fer una compra
conjunta d’energia”

Entrevista a Ferran Masclans, representant
d’Assocome a la Comissió d’Energies

La Comissió d’Energies, formada per represen-
tants d’Assocome i de la direcció de Mercabar-
na, aposta per la reducció de la factura energèti-
ca de les empreses.
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