mercabarna

l'informatiu del hub alimentari del Mediterrani | setembre 2013 | núm. 302
®

EL REPORTATGE pàg. 06

Nova cultura de marca
per afrontar nous reptes
Una Mercabarna amb valors: motor econòmic per a Barcelona,
Catalunya i Espanya, líders en alimentació fresca, garant de la salut...
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Mercabarna i Assocome
s’uneixen per reduir
els costos energètics
de les empreses
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El conseller
d'Empresa i Ocupació,
a Mercabarna

EL SECTOR DEL PEIX pàg. 10

El sector del peix de
Mercabarna participarà
al Seafood Barcelona
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DIA A DIA. Imatges
de les col·laboracions de
Mercabarna amb TV3 i
d'Assocome amb BTV.

Ja s’ha iniciat la nova temporada de
la programació televisiva i radiofò·
nica i, amb ella, s’han reprès les col·
laboracions que Mercabarna i les
associacions empresarials del recin·
te mantenien amb diferents mitjans
de comunicació.
En el cas de Mercabarna, a mitjan
setembre, va començar, de nou,
la col·laboració amb el programa
“Notícies en xarxa. Edició matí” de
l’emissora de ràdio la Xarxa (antiga
COM Ràdio). Dins d’aquest espai,
els responsables dels Mercats Cen·
trals seguiran fent una connexió te·
lefònica setmanal per explicar quin
productes frescos presenten millor
oferta, qualitat, tendències de preu,
etc. Els dimarts es poden escoltar
les recomanacions de fruites i hor·
talisses, mentre que els dijous és el
torn del peix i marisc. En els dos ca·
sos, l’horari d’emissió és a les 6:50h
i a les 07:50h.
D’altra banda, Mercabarna també
continuarà col·laborant, mensual·
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ment, amb el programa “Divendres”
de TV3, que s’emet a diari a partir de
les 16:30h, amb l’aportació de pro·
ductes frescos per a diferents secci·
ons d’aquest magazín.

Col·laboracions amb BTV i RAC1

Per la seva banda, l’Associació de
Consignataris Majoristes (Assoco·
me) manté, per tercer any consecu·
tiu, la seva participació en el progra·
ma “Notícies matí”, de Barcelona
Televisió (BTV), a través de la secció
“Recomanacions setmanals de pro·
ducte fresc”. En aquest espai, que es
pot veure tots els dimecres a quarts
de 10h, l’Assocome facilita informa·
ció sobre els aliments frescos amb
millor qualitat i preu.
Així mateix, el Gremi de Majoristes
de Fruites i Hortalisses (AGEM) se·
gueix present dins del programa Via
Lliure de RAC1, proporcionant, cada
dissabte, una safata de fruita tallada
per als convidats que participen en
aquest magazín.

NOTÍCIES

NOTÍCIES

Nou organigrama
de la direcció de
Mercabarna per
abordar els nous
reptes de futur

Visita del conseller d’Empresa i Ocupació

L’organigrama directiu de Mer·
cabarna compta, des del mes de
setembre, amb una nova estructu·
ra dissenyada per assolir els nous
objectius estratègics que té per da·
vant aquesta Unitat Alimentària.
El nou organigrama també respon
a la necessitat d’abordar el relleu
d’alguns directius que portaven
molts anys al capdavant de dife·
rents departaments de l’empresa
i que s’han jubilat enguany o es
jubilaran properament.
Amb la nova estructura es vol fo·
mentar una manera de treballar
més transversal i participativa i,
per això, s’han ampliat les àrees
directives i, a les tres ja existents
(direcció d’Explotació, Jurídicofinancera i Tècnica), s’han afegit
tres de nova creació (direcció d’Es·
tratègia i Màrqueting, d’Operaci·
ons i Comunicació i d’Organització
i Desenvolupament de Recursos
Humans). El nou organigrama de Mercabarna es

El conseller d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya, Felip
Puig, va visitar Mercabarna el passat
6 de setembre per conèixer aquest
polígon alimentari, on hi operen
més de 700 empreses i hi treballen
prop de 6.700 persones.
El conseller, acompanyat pel direc·
tor general de Comerç, Josep Maria
Recasens, va ser rebut per la tinenta
d’alcalde de l’Ajuntament de Bar·
celona i presidenta de Mercabarna,
Sònia Recasens; i el director general
de Mercabarna, Josep Tejedo.
La visita va començar amb un recor·
regut pel Mercat Central del Peix i
pel Centre Interactiu del Peix (CIP),

de la mà del president del Gremi
de Majoristes del Peix (GMP),
Leandre Serra. Seguidament,
Puig va fer una visita al Mercat
Central de Fruites i Hortalisses,
on també va ser-hi present el
president del Gremi de Majoristes
de Fruites i Hortalisses (AGEM),
Casimiro Llorens.
Finalment, l’estada a Mercabarna
del conseller va concloure amb
una reunió amb l’associació d’em·
presaris Assocome, encapçalada
pel seu president, Joan Llonch,
que va servir per intercanviar im·
pressions sobre el funcionament
del polígon alimentari.


DIA A DIA. El conseller
i la presidenta de
Mercabarna durant la
reunió amb la junta
d'Assocome.

pot consultar al web: www.mercabarna.es/presentacio/
accionistes-organigrama/


DIA A DIA.
La presidenta de
Mercabarna, el conseller,
i el director general de
Mercabarna, davant de
la maqueta de la Unitat
Alimentària.
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dia a dia


DIA A DIA. Imatges
de les tres campanyes
infantils que es
realitzen a Mercabarna:
“5 al dia”, “Creix amb
el Peix” i “Flors
i plantes, cada dia”

campanyes infantils

Els escolars catalans s’apropen al món
dels productes frescos a Mercabarna
Que els nens coneguin a fons els productes frescos i que, de retruc,
ells i les seves famílies els consumeixin més.
Aquest és un dels objectius princi·
pals que persegueixen les campa·
nyes infantils que se celebren a
Mercabarna (“5 al dia”, “Creix amb
el peix” i “Flors i plantes, cada dia”)
i que impulsen conjuntament la
direcció de Mercabarna amb els
Gremis de Majoristes de Fruites i
Hortalisses i del Peix i l’Associació
d’Empresaris Majoristes de Mer·
cabarna-flor i Rosa Valls-formació
respectivament.
Durant el curs 2012-13, un total
d’11.826 infants van prendre part
en alguna de les tres campanyes i,
segons les enquestes de satisfacció
que es realitzen als mestres un cop
finalitzades aquestes activitats, els
escolars van treure un gran profit de
la seva visita a Mercabarna.
La majoria de mestres van valorar
amb molt bona nota les campa·
nyes, ja que els serveixen perquè els
alumnes aprenguin més sobre els
productes frescos i obtinguin una
idea clara sobre els beneficis per al
benestar físic i emocional que com·
porta el consum de fruites, hortalis·
ses, peix, marisc, flors i plantes.

Impacte sobre la dieta de les famílies

A banda de les enquestes per als
professors, les campanyes “5 al dia”
i “Creix amb el peix” també realit·
zen qüestionaris a les famílies dels
nens participants per valorar l’im·
pacte posterior que tenen aquestes
campanyes en els hàbits alimentaris
dels infants.
En el cas de “5 al dia”, l’enquesta re·
alitzada el curs passat revelava que,
arran de la visita, el 32% dels nens
demanen als seus pares productes
hortofrutícoles que abans no con·
sumien. A més, el 29% mengen més
fruites i el 16% més hortalisses,
després de passar per Mercabarna.
Pel que fa a “Creix amb el peix”, les
enquestes van indicar que, després
de participar a la campanya, el 16%
dels infants van millorar la seva
actitud envers el consum del peix
i el 10% s’atrevia a provar noves
varietats.
La campanya també té un impacte
en tota la família, ja que un 21%
d’elles van afirmar que havien incre·
mentat la ingesta de peix arran del
pas dels seus fills per Mercabarna.

DESTAQUEM!

Durant el curs 2012-13,
11.826 infants van
participar a les campanyes
infantils de Mercabarna
5 al dia

5.216 participants
Creix amb el Peix

5.946 participants
Flors i plantes, cada dia

664 participants

5 al dia
Creix amb el Peix
Flors i plantes,
cada dia
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ENERGIA

Mercabarna i Assocome aconsegueixen un
important estalvi en el preu de l’electricitat
i del gas per a les empreses del recinte
Les firmes que s’acullin a aquesta iniciativa reduiran la facturació
en aquests serveis energètics
Mercabarna i Assocome s’han
unit per contractar de forma
conjunta els subministraments
d’electricitat i gas. Gràcies a
aquesta iniciativa, totes les empreses de la Unitat Alimentària
que s’hi adhereixin podran es·
talviar un 7,5% de mitjana en la
factura de la llum i un 13,7% en la
del gas, percentatge que varia en
funció dels consums i de la tipo·
logia de contracte energètic que
tinguin actualment.
Aquest model de contractació
conjunta no és nou a Mercabarna.
De fet ja s’aplica des de fa molts anys
en les telecomunicacions i consis·
teix a aprofitar la gran concentra·
ció d’empreses que hi ha en aquest
recinte per tenir més poder de ne·
gociació amb les firmes proveïdores
de serveis i aconseguir preus més
competitius.

Subhasta online

El procés de selecció de l’empresa
subministradora es va realitzar a

través d’una subhasta online
celebrada el 18 de setembre. Sis
companyies comercialitzadores
van fer les seves ofertes i contrao·
fertes, en temps real, per millorar
el preu per quilowatt hora que de
mitjana paguen ara les empreses.
Un preu que es va establir en base
a un estudi sobre els consums
elèctrics d’unes 300 firmes del
recinte. Finalment, dues compa·
nyies van resultar guanyadores a
la subhasta, Endesa i Gas Natural.
A partir d’ara, les empreses de
Mercabarna interessades a conèi·
xer les tarifes que ofereixen aques·
tes companyies i obtenir la docu·
mentació per contractar aquests
serveis, ho poden fer a través
del departament de Manteniment
i Obres de Mercabarna o a través
de l’Assocome.
Els preus que s’han acordat ara
tindran validesa fins al desembre
de 2014, moment en el qual es
farà una nova subhasta per regula·
ritzar les tarifes.

DESTAQUEM!

Estalvi

7,5%
de mitjana en la
factura de la llum

13,7%
de mitjana en la
factura del gas

REDTORTUGA

estació de servei de Mercabarna
• Codi PIN.
• Consultes on-line dels
consums realitzats:

www.redtortuga.com
• 205 estacions de servei
a tot Europa.
• Serveis per a l’empresa
i a la carretera.

902 011 740 + (34) 93 263 34 08
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REPORTATGE


REPORTATGE. El nou
logo aplicat en un dels
vehicles de neteja
de Mercabarna

Nova cultura de marca
per afrontar nous reptes
Mercabarna està en ple procés de creació d’una cultura de marca pròpia,
que sigui capaç de transmetre de forma efectiva els valors d’aquesta Unitat
Alimentària, és a dir, aquells atributs que la identifiquen i la diferencien.
Un procés que, de moment, ja s’ha concretat en un element palpable:
el nou logo de Mercabarna.
L’objectiu és que tot el seguit de va·
lors que té Mercabarna –que tenen
un important i, sovint, desconegut
impacte sobre l’economia i la socie·
tat– arrelin entre els professionals
del sector alimentari de Catalunya,
Espanya i d’arreu del món, però tam·
bé, entre l’opinió pública. “Merca·
barna gaudeix des de fa anys d’un
important reconeixement en el sec·
tor, tant nacional com internacional.
Si volem mantenir i impulsar encara
més aquest bon posicionament, és
necessari tenir una cultura de marca
potent i adaptada als nous temps.
També és indispensable donar-la a
6

conèixer entre els ciutadans de Bar·
celona i Catalunya perque entenguin
la importáncia d'aquesta Unitat
Alimentària”, explica el director ge·
neral de Mercabarna, Josep Tejedo.

Una Mercabarna amb valors

Els valors de Mercabarna es poden
agrupar en tres grans blocs. Un és
el de Mercabarna com a motor eco·
nòmic, tant per a Barcelona com
per a Catalunya i Espanya. Això
ve donat per la gran concentració
d’empreses (més de 700), serveis i
experiència que hi ha en aquest po·
lígon alimentari i que l’han conver·
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tit en líder en alimentació fresca.
A més, Mercabarna també té un rol
molt important com a porta d’en·
trada de producte fresc d’arreu del
món per a la seva comercialització i
redistribució. Així mateix, la Unitat
Alimentària és clau per al manteni·
ment del nombrós i variat comerç
alimentari de proximitat que hi ha
a Catalunya, així com per a la gas·
tronomia i restauració locals. Tam·
bé destaca el paper de Mercabarna
com a important canalitzadora del
producte de proximitat.
Mercabarna també és garantia de
la salut del ciutadans, ja que els

“Si volem mantenir
i impulsar encara
més aquest bon
posicionament, és
necessari tenir una
cultura de marca
potent i adaptada als
nous temps. ”
productes que es venen en aquest
polígon alimentari són bàsics per
impulsar la dieta mediterrània.
I aquest és el segon valor que es
vol donar a conèixer. Un valor que
també va lligat a la seguretat ali·
mentària i a com els professionals
de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona ubicats a Mercabarna
vetllen pel màxim compliment de
les normatives higiènicosanitaries
en aquest recinte.
Finalment, hi ha un tercer valor
que posa l’accent en els aspectes
més socials, on destaquen la col·
laboració continuada de Merca·
barna amb la Fundació Banc dels
Aliments, la promoció d’una ali·
mentació sana a través de les cam·
panyes infantils “5 al dia” i “Creix
amb el Peix”, que organitzen els
Gremis de Majoristes de Fruites
i Hortalisses i del Peix, respec·
tivament, amb Mercabarna, o el
compromís amb el medi ambient
(reciclatge de residus, ús d’energies
renovables, reciclatge d’aigua, etc.).

Nova imatge corporativa

Per transmetre millor aquests va·
lors, s’ha començat per modernit·


REPORTATGE. El logo
de Mercabarna neix
de la fusió de la M i la B

zar el logotip de Mercabarna, fentlo menys institucional i més proper
als ciutadans. El resultat és una
nova imatge més actual i trenca·
dora, que substitueix la que durant
els darrers 20 anys ha identificat
aquesta Unitat Alimentària.
El nou logotip neix de la fusió
de les lletres M (de mercat) i B (de
Barcelona), creant un símbol en·
trellaçat que incorpora un element
inèdit fins ara en el logo de Merca·
barna, la varietat de colors. Colors
que representen cadascun dels
sectors d’activitat que operen en
aquest recinte. “Aquest nou logotip
aglutina i transmet conceptes com
moviment, xarxa, Barcelona, fres·
cor, vitalitat, modernitat... És a dir,
tots aquells atributs que volem que
la gent tingui al cap quan pensi en
Mercabarna”, indica Tejedo.

Arran d’aquest canvi de periodici·
tat i amb la voluntat de mantenir
puntualment informats els usuaris
del recinte, Mercabarna també ha
creat una nova eina de comunica·
ció. Es tracta del newsletter “Mer·
cabarna actualitat” que s’enviarà
cada 15 dies per correu electrònic.
Aquesta nova publicació contindrà
notícies d’actualitat de Mercabar·
na, una agenda amb els actes que
se celebrin al recinte o organitzats
per d’altres entitats, informació
sobre els cursos de formació, es
podran veure galeries d’imatges,
les publicacions de la Unitat
Alimentària, així com conèixer
la presència de Mercabarna en
els mitjans de comunicació.


REPORTATGE. Els colors
del logotip representen
cadascun dels sectors
d’activitat que
operen al recinte
de Mercabarna.

Renovació de les publicacions

A més de la creació del nou logo
també s’ha aprofitat per fer una
renovació de les publicacions peri·
òdiques que edita Mercabarna.
És el cas de l’Informatiu de Mer·
cabarna, la revista que des de fa 27
anys explica, mensualment, l’actu·
alitat d’aquest polígon alimentari.
A partir d’ara, tal i com podeu com·
provar amb l’exemplar que teniu a
les mans, aquesta publicació tindrà
un aspecte més actual i fresc, se·
guint la línia del nou logo. A més,
passarà a ser trimestral, cosa que
permetrà oferir continguts més
rellevants i tractats amb major
profunditat.


REPORTATGE.
La publicació online
“Mercabarna actualitat”
s’enviarà quinzenal·
ment als usuaris de dins
i fora del recinte

DESTAQUEM!

Campanyes per donar a conèixer Mercabarna
Aquesta nova imatge corporativa servirà de
suport per a les dues importants campanyes
que durà a terme Mercabarna conjuntament
amb Assocome entre finals d’aquest any i
el primer trimestre de 2014.
Una és una campanya internacional que ja

està donant les primeres passes i que té com
a objectiu principal potenciar les exportacions
de les empreses ubicades en el recinte.
Després de fer un estudi dels mercats amb
més oportunitats de negoci per a les companyies,
ja s’està treballant en diferents accions i missions

comercials que serviran per contactar amb po·
tencials compradors. I, l’altra, és la campanya de
marca per donar a conèixer Mercabarna i els seus
valors entre els ciutadans de Barcelona
i Catalunya, una iniciativa en la qual s’està
treballant actualment.
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FORMACIÓ

Aprèn urdú i xinès
Els Serveis de Formació de Merca·
barna reprenen, a l’octubre, la seva
oferta habitual de cursos d’idiomes,
centrats en l’aprenentatge de l’an·
glès i el francès. Tot i això, en els dar·
rers temps, els Serveis de Formació
estan apostant per ampliar aquesta
oferta a d’altres llengües que, per
motius comercials, poden ser de
gran utilitat per a les empreses del
recinte. En aquesta línia, destaca la
posada en marxa aquest quadrimes·

tre d’un curs d’urdú-hindi (pakista·
nès), pensat per facilitar el conei·
xement de la llengua pròpia d’un
important col·lectiu de compradors
dels Mercats Centrals i del Pavelló
Polivalent.
També s’iniciaran, de nou, els cur·
sos de xinès, tant del nivell I –que
permet fer un primer apropament
a la cultura i la llengua xinesa–, com
del nivell II (avançat). Més informació a:

Jornada per conèixer
la normativa europea
per fer pagaments
bancaris


A partir de l’1 de febrer de 2014, entrarà en

8 d’octubre, vigor el que es coneix com la zona única de
a les 17h pagaments en euros (SEPA). Una normativa
a l'AGEM que servirà per unificar la forma de fer

www.mercabarna.es/serveis/formacio/cursos


FORMACIÓ
Els compradors
immigrants tenen
una presència força
important dins del
Mercat Central de
Fruites i Hortalisses

transferències, domiciliacions i d’altres
instruments de pagament bancari entre els
països de la Unió Europea (més Islàndia,
Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Mònaco). Des
de l’entrada en vigor de l’euro, els pagaments
en efectiu entre diferents països europeus ja
es poden fer amb senzillesa i comoditat, però
faltava fer el mateix pas amb les operacions
bancàries, ja que fins ara cada país compta
amb unes especificitats concretes.
Per donar a conèixer aquesta nova normativa
i saber com afectarà en l’àmbit contable de
les empreses, els Serveis de Formació de
Mercabarna i el Gremi de Majoristes de Fruites
i Hortalisses (AGEM) organitzaran una xerrada
informativa el proper 8 d’octubre, a les 17h,
a la sala d’actes de l’AGEM. La consultora
Working Comex serà l’encarregada d’impartir
aquesta xerrada, que està oberta a totes les
empreses de Mercabarna. Més informació o

inscripcions als Serveis de Formació de Mercabarna:
93 556 34 56 o a formacio@mercabarna.cat

ENTREVISTA

“A classe simulem situacions reals en
les quals els alumnes ja s’hi troben cada dia”
Shu Ping Lin Directora de Projectes del Centro de Estudios Orientales Clic Asia,
entitat que imparteix els cursos de xinès i urdú a Mercabarna
Com plantegen les classes de xinès i
d’urdú? La necessitat principal

que tenen els nostres alum·
nes de Mercabarna és la de
comunicar-se amb els seus
clients asiàtics. Per això,
proposem unes classes
basades, sobretot, en apren·
dre a parlar l’idioma. De fet,
durant els dos primers anys
no ensenyem l’escriptura,
perquè no és urgent per als
alumnes. A les classes també
expliquem els costums i
maneres d’actuar d’aquests

8

col·lectius perquè entenem
que això és básic per a una
bona comunicació.

Suposo que ensenyen un vocabulari
enfocat al món empresarial...

Sí, comencem amb les
paraules bàsiques per
presentar-se o iniciar una
conversa i després ja
entrem en les expressions
i el vocabulari propi de la
compra-venda, els noms
dels productes, com negociar
preus...

l'informatiu del hub alimentari del Mediterrani | setembre 2013 | núm 302
®

Què els hi diria a les persones que no
s’atreveixen a fer un d’aquests cursos
per la dificultat d’aquests idiomes? Per

a un occidental són idiomes
molt diferents i, per això, es
pensa que mai el podrà arribar
a parlar. Però, per exemple,
gramaticalment el xinès és
més senzill que el català o el
castellà! A més, fem moltes
activitats i simulem situacions
reals en les quals ja s’hi troben
cada dia... Per tant, el que apre·
nen avui a classe demà ja ho
poden posar en pràctica.
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SECTOR DE...

DEL PEIX

Mercabarna, el Gremi de Majoristes i les
empreses del sector del peix participaran
de nou al Seafood Barcelona
La fira Seafood Barcelona tornarà del 22 al 24 d’octubre al
recinte Gran Via de la Fira de Barcelona, després d’una primera
edició en la qual es van superar totes les expectatives de visitants.
L’objectiu d’aquest any passa per
seguir consolidant-se com un gran
punt de trobada i de negoci per als
professionals del sector del peix i
del marisc de l’àrea del sud d’Europa
i del Magreb.
Mercabarna, el Gremi de Majoristes
del Peix (GMP) i 10 empreses del
sector del peix del recinte participa·
ran a la fira. Algunes dins de l’espai
de Catalunya-Prodeca i d’altres de
forma individual, però totes sota l’es·
lògan “Peix de Mercabarna”.
Mercabarna, el GMP i Frimercat
compartiran un estand que servirà,
principalment, per promoure el polí·
gon alimentari com a gran centre de

distribució de peix d’abast internaci·
onal. A més, aquest espai també serà
un punt d’informació per donar a co·
nèixer la presència de les firmes del
recinte dins de la fira, tasca que es re·
forçarà amb l’edició d’un catàleg d’ex·
positors de Mercabarna al Seafood.
D’altra banda, durant els dies de
la fira, s’organitzarà una missió co·
mercial d’empresaris importadors
polonesos i xinesos convidats per
la direcció de Mercabarna i visites
de potencials clients estrangers per
potenciar les exportacions de les
empreses del recinte. Més informació a:

El Gremi de Majoristes del Peix
i l’Agència de Salut Pública de
Catalunya, junts per promoure
el consum de peix

PEIX.
El president del GMP,
Leandre Serra, i el
secretari de Salut Pública,
Antoni Mateu, un cop
signat l’acord de
col·laboració entre les
dues entitats.

Fer accions conjuntes per promoure el consum
de peix, sobretot entre els infants. Aquest és
l’objectiu principal de l’acord de col·laboració
que van subscriure, el passat 12 de setembre,
el Gremi de Majoristes del Peix (GMP) i l’Agència
de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).
Aquest acord contempla la participació d’algu·
nes de les escoles que estan dins del programa
de promoció de l’alimentació saludable, "Salut
als barris", que duu a terme l’ASPCAT dins de la
campanya educativa “Creix amb el Peix”, que
impulsa el GMP amb la col·laboració de Merca·
barna. En total, es preveu que, en el que queda
d’any, hi participin uns 205 infants procedents
d’aquest programa.
També, en el marc de l’acord, el GMP ha col·
laborat en l’elaboració d’un catàleg, creat per
l’ASPCAT, on es donen consells pel que fa
a la compra, la conservació i la forma de cuinar
diferents peixos i mariscs.

www.mercabarna.es/informacio-practica/agenda o a
www.seafoodbarcelona.com

Es jubila el responsable
del Mercat Central del Peix


PEIX.
Imatge de la illa
“Peix de Mercabarna”
durant el Seafood
Barcelona de 2012


PEIX. Daniel Martínez,
responsable del Mercat
Central del Peix
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El responsable del Mercat Central del Peix,
Daniel Martínez, es jubilarà a principis
d’octubre, després d’estar al capdavant
d’aquest centre durant 20 anys.
Durant aquests anys, s’ha realitzat millores
constants en les infraestructures, que van
culminar amb la remodelació de les instal·
lacions efectuada l’any 2000.
Com a responsable d’aquest Mercat, Martínez
ha donat un important impuls a la recopilació
i difusió de les dades estadístiques del Mercat,
així com a l’elaboració d’estudis sobre
les tendències de comercialització.

DE LA FLOR

de FRUITES I HORTALISSES

Nova junta de l’Associació d’Empresaris
Majoristes

Agost atípic al Mercat

FLOR. El director
general de Mercabarna,
reunit amb el nou
predident de l’AEM
(el segon per l’esquerra)
i la resta de la junta

L’Associació d’Empresaris Majoris·
tes de Mercabarna-flor (AEM) ha
renovat la seva junta directiva. Des
del 30 de juliol, el nou president de
l’entitat és Fernando Gallego, em·
presari del sector de complements
del Mercat. Gallego substitueix a
Jaume Mateu, president des de fe·
brer de 2009, que ara passarà a ser
vocal de la Junta.
El vicepresident i tresorer de l’AEM
serà Josep Reig, de l’empresa

Reigmat Flor, mentre que Antonio
Parra, de Flors Catalunya, serà el
nou secretari de l’associació.
La Junta de l’AEM tindrà set vocals
Jose Enrique Cámara, de Plantas
Cámara; Pere Joan Rius, d’Elisabeth
Roselló; Jaume Mateu; de l’empre·
sa del mateix nom; Miquel Batlle,
de Flors i Cactus Miquel Batlle;
Pilar Turis, de Rillo; Manel Costas,
d’Arenys Plant; i Jordi Puixeu,
de Floverd.

UN 2013 en positiu

Mercabarna-flor acull la fira Jardinarium

FLOR . Els proveïdors
de Jardinarium van
exposar els productes
a la zona de planta del
Mercat.

Mercabarna-flor ha acollit, per
segon any consecutiu, la celebració
de la fira interna de Jardinarium,
la central de compres i serveis
de jardineria que compta amb 36
centres de jardineria arreu
d’Espanya. El 18 de setembre, més
de 2.000 m2 de la zona de planta del
Mercat es van convertir en un gran

L’agost és un mes tradicionalment fluix pel
que fa a vendes al Mercat Central de Fruites
i Hortalisses. Però aquest any això ha canviat.
Aquest agost s’han venut 89.034 tones de frui·
tes i hortalisses, cosa que representa un notable
increment de les vendes, del 18,9%, respecte al
mateix mes de 2012. Aquesta xifra, a més, situa
l’agost com un dels millors mesos quant a vo·
lum comercialitzat en el que portem de 2013.
Segons s’apunta des de la direcció del Mercat,
aquest bon i atípic comportament de l’agost
s’explica perquè molts comerços detallistes
que generalment tancaven durant aquest mes,
especialment a Barcelona, s’han mantingut
oberts. També, s’ha d’afegir les bones vendes
de productes com els cítrics de contraestació,
la síndria o la patata. Fent la vista enrere, desde
fa més de 10 anys no s’havia registrat un agost
amb un volum de vendes així. De fet, sumant
les dades de juliol i agost, ens trobem que
aquest estiu ha estat el millor que es recorda
quant a comercialització, amb un total de
188.812 tones venudes.
En el que portem d’any, també s’ha de parlar
dades positives, ja que de gener a agost s’han
comercialitzat al Mercat Central de Fruites
i Hortalisses unes 696.800 tones, el 2,5% més
respecte al mateix període de l’exercici anterior.

espai expositiu on una quarantena
de proveïdors d’aquesta empresa
van aprofitar per mostrar les prin·
cipals novetats en productes per a
la nova temporada. Més de 120 en·
carregats i responsables de compra
dels diferents centres de jardineria
associats a Jardinarium procedents
de tot Espanya van visitar la fira.
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GAMA RENAULT VEHÍCULOS COMERCIALES
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Renault España

RENAULT TRAFIC
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Renault ESP
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Gama Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,6 hasta 9,4. Emisiones CO2 (g/km) desde 119 hasta 249.

