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Mercabarna, la ciutat que t’alimenta
DOSSIER DE PREMSA 50 ANIVERSARI
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Constituïda al 1967, aquesta empresa pública funciona les 24
hores del dia amb l’objectiu de garantir el proveïment eficient i
responsable d’aliments frescos als ciutadans. És un dels
principals mercats majoristes del món, tant pel volum i varietat
de productes que s’hi comercialitzen cada dia, com pel seu
model de gestió i per l’abast de la seva influència.

La creació de Mercabarna va permetre que tots els mercats
majoristes de Barcelona es poguessin albergar, créixer i
modernitzar dins del seu recinte. Avui, acull el Mercat Central
de Fruites i Hortalisses, el Mercat Central del Peix i
l’Escorxador de Barcelona. També hi ha la Zona d’Activitats
Complementàries (ZAC), un espai on s’ubiquen empreses que
aporten valor afegit al producte i donen servei al client, així
com firmes de serveis especialitzats ‐empreses de transport i
logística, fred industrial, etc.‐ i d’atenció a l’usuari ‐restaurants,
hotel, llar d’infants, farmàcia, etc.‐. Molt a prop de Mercabarna,
a Sant Boi de Llobregat, hi ha el recinte on està ubicat elMercat
Central de la Flor, Mercabarna‐Flor.

Cada dia 23.000 professionals vénen a proveir‐s’hi

Actualment, al polígon alimentari hi operen més de 700
empreses dedicades a l’elaboració, la comercialització i la
distribució de productes frescos, que generen uns 7.500 llocs
de treball. Així mateix, s’hi comercialitzen cada any més de 2
milions de tones d’aliments i cada dia accedeixen a proveir‐s’hi
23.000 professionals.

Amb una superfície de 90 hectàrees ‐equivalent a 90 illes de
l’Eixample‐, Mercabarna es troba a la Zona Franca de
Barcelona, en un punt estratègic molt a prop del port,
l’aeroport i molt ben connectat amb la resta d’Espanya i
d’Europa per carretera. Aquesta ubicació privilegiada beneficia
l’arribada i expedició de productes per terra, mar i aire.

Mercabarna s’ha convertit en el cor alimentari del Mediterrani,
el seu àmbit d’influència abasta més de 10 milions de
consumidors de Catalunya, Espanya i la resta del món.

MERCABARNA, LA CIUTAT QUE T’ALIMENTA
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món i garanteix el 
proveïment 
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Els valors de Mercabarna

Mercabarna té una vocació de servei a la societat sustentat en
tres valors: ésser motor econòmic de Catalunya, pel teixit
empresarial que concentra; ser un garant de salut per als
ciutadans, per la seva contribució a la gran i variada oferta
d’aliments frescos que hi ha a Catalunya i perquè l’equip
permanent de veterinaris de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona vetlla dia a dia en aquest mercat per la seguretat
alimentària; i esdevenir un referent d’empresa socialment
responsable, per la quantitat d’iniciatives de servei als
ciutadans que desenvolupa constantment.

A més, és una peça clau per al desenvolupament dels sectors
de la producció local, el comerç alimentari, la gastronomia i la
restauració de Catalunya. Aquest gran recinte alimentari és
canalitzador dels productes agraris, pesquers i ramaders de
proximitat; afavoreix l’existència del petit i mitjà comerç
(mercats municipals, botigues i autoserveis de carrer...), que
troba a Mercabarna el lloc ideal per proveir‐se. Aquest fet
promou la competència comercial i la gran oferta de producte
fresc que hi ha a Catalunya, gràcies a la qual els ciutadans
gaudeixen de la millor relació qualitat‐preu pel que fa a aquests
aliments.

MERCABARNA, LA CIUTAT QUE T’ALIMENTA
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L’evolució de Mercabarna fins a convertir‐se en un dels
polígons alimentaris més importants del món passa per
diversos moments que són la clau de l’èxit del polígon
alimentari en els seus 50 anys d’història.

En aquest sentit, el fet de concentrar en un mateix espai
empreses especialitzades en l’elaboració, el comerç i la distribució
d’aliments frescos ha estat un dels aspectes que més ha contribuït
a què Mercabarna sigui un referent mundial. Aquest format
permet establirmoltes sinergies i economies d’escala.

D’altra banda, la creació de la Zona d’Activitats
Complementàries (ZAC), que engloba empreses
especialitzades que aporten valor afegit al producte fresc
(quartes i cinquenes gammes, maduració de fruita...) i servei
al client (envasat, logística, transport...), ha permès que
Mercabarna s’hagi anat adaptant a les necessitats canviants
del consum i el comerç.

L’èxit de Mercabarna, però, no hagués estat possible sense el
diàleg constant entre el sector públic –la direcció de
Mercabarna‐ i el sector privat –els empresaris situats al
polígon alimentari‐ en relació a totes aquelles iniciatives que
afecten al funcionament d’aquest gran mercat.

Destaquem a continuació la relació de fets històrics principals
d’aquests 50 anys de Mercabarna:

1967: constitució de la societat anònima mercantil
Mercabarna, el primer mercat majorista modern d’Espanya.

1971: trasllat a Mercabarna del Mercat Central de Fruites i
Hortalisses –procedent de l’emblemàtic Mercat del Born de
Barcelona‐.

1979: trasllat a Mercabarna de l’Escorxador de Barcelona –
situat a l’actual parc Joan Miró‐.

1983: trasllat a Mercabarna del Mercat Central del Peix –
ubicat fins al moment al carrer Wellington de Barcelona‐.

PRINCIPALS FITES HISTÒRIQUES DE MERCABARNA
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1984: instal∙lació del Mercat Central de la Flor a Mercabarna,
que des del 1964 prestava servei a l’edifici que ara ocupa el
Teatre Lliure.

1987: creació de la Zona d’Activitats Complementàries de
Mercabarna.

1987: es va crear l’Àrea de Formació de Mercabarna, un dels
centres d’aprenentatge de major prestigi i experiència per a la
formació de professionals del sector agroalimentari,
especialment d’aquells que intervenen en el tractament de
productes frescos. Durant l’any, s’organitzen prop de 200
cursos que s’imparteixen a les pròpies instal∙lacions de
Mercabarna i s’hi formen prop de 2.000 persones.

1988: el Mercat Central de Fruites i Hortalisses esdevé el
primer mercat diürn del món. El canvi d’horari de nocturn a
diürn va permetre la modernització del sector, ja que va
afavorir la millora de vida dels seus agents i la promoció del
relleu generacional. Així mateix, va contribuir a què els sectors
de distribució moderna i restauració esdevinguessin
compradors de Mercabarna.

1999: Mercabarna i el Gremi de Majoristes de Fruites i
Hortalisses (l’AGEM) van posar en marxa l’ambiciosa
campanya “5aldia” amb l’objectiu d’inculcar uns hàbits
d’alimentació saludables entre els escolars de Catalunya. Anys
després, el 2010, se sumaria una altra important campanya
“Creix amb el peix”. Actualment, cada any 12.000 nens
participen en aquests programes.

2002: posada en marxa del sistema de gestió i reciclatge de
residus pioner entre els mercats majoristes del món i el Punt
Verd. En el seu primer any de funcionament, Mercabarna ja
reciclava més del 70% dels residus comercials generats per
l’activitat dels usuaris.

2002: també s’inicia la col∙laboració amb el Banc dels
Aliments, a qui Mercabarna cedeix un magatzem dins el
recinte per tal de poder distribuir els aliments consumibles no
comercialitzables cedits per les empreses del recinte entre els
més necessitats (1.200.000 kg recollits al 2016).

PRINCIPALS FITES HISTÒRIQUES DE MERCABARNA
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2008: es va inaugurar el modern recinte de Mercabarna‐flor,
molt a prop de l’Aeroport.

2012: s’inicia el projecte de convertir Mercabarna en El Hub
Alimentari del Mediterrani, un gran centre europeu de
referència internacional per afegir, al paper fonamental de
Mercabarna com a proveïdor dels mercats municipals i les
botigues de proximitat, l’exportació com a activitat
organitzada.

2014: Inici del Programa Beques Mercabarna, per fomentar
l’ocupació d’aturats i universitaris en empreses alimentàries
del recinte.

2016: presentació del Pla d’Aprofitament Alimentari per lluitar
contra el malbaratament alimentari a Mercabarna.

PRINCIPALS FITES HISTÒRIQUES DE MERCABARNA

Principals projectes en què Mercabarna està 
immersa en l’actualitat:

• Renovació de les infraestructures dels mercats

centrals de fruites i hortalisses i peix.

• Projecte del Centre d’Aprofitament d’aliments.

• Construcció d’un pavelló d’aliments ecològics.

• Promoció dels productes de proximitat.

• Digitalització.
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L’evolució del comerç i el consum d’aliments ha ampliat
progressivament la tipologia de compradors que acudeixen a
Mercabarna per proveir‐se d’aliments frescos.

EVOLUCIÓ DE LA TIPOLOGIA DE COMPRADORS DE MERCABARNA
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En el marc del seu cinquantenari, Mercabarna ha presentat
una anàlisi de l’evolució de l’alimentació en aquest mig segle
d’història, duta a terme per la Fundació Alícia, un centre de
recerca referent dedicat a la innovació tecnològica en cuina, la
millora dels hàbits alimentaris i a la valoració del patrimoni
agroalimentari i gastronòmic. Aquesta aproximació manifesta
els aspectes socioeconòmics més importants que han
condicionat els nostres gustos, hàbits i formes de consum al
llarg del darrer mig segle, en què Mercabarna ha estat ‘el
rebost’ que ha garantit el producte fresc a Catalunya, i
desvetlla les principals tendències alimentàries del futur.

Així mateix, l’anàlisi de Fundació Alícia aborda l’arribada de
nous productes alimentaris a la vida diària dels catalans,
l’evolució de la despesa en alimentació a les llars –que ha
passat d’un 38% el 1973 a un 17% el 2015‐ o com ha afectat la
incorporació massiva de la dona al mercat de treball, així
com la nuclearització de les famílies, la disminució del temps
dedicat a cuinar a casa, la pèrdua de coneixements
relacionats amb el món culinari domèstic, la influència d’altres
cultures alimentàries o l’obertura a un mercat global,
especialment en els darrers 20 anys, amb l’entrada a l’era de la
informació.

MIG SEGLE D’EVOLUCIÓ DE L’ALIMENTACIÓ A CATALUNYA
Anàlisi de Fundació Alícia per a Mercabarna

Amb motiu del 
cinquantenari de 

Mercabarna, 
Fundació Alícia ha 

analitzat els aspectes 
socioeconòmics més 

rellevants que han 
condicionat la forma 

d’alimentar-nos en 
els darrer mig segle 

d’història
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Què estava passant?
•Moment de transformació social i econòmica, amb un gran èxode de població d’altres
parts d’Espanya.
•L’onada migratòria, entre 1950 i 1975, augmenta la població a Catalunya en 2,5 milions
d’habitants.
•Èxode rural. La població activa en el sector primari passa d’un 28,7% a un 19,3%
•Incorporació de la dona al mercat de treball.
•Creix la classe mitjana.
•Canvien les estructures familiars tradicionals. El fet més destacat és la incorporació de
la dona al món laboral.

Què menjàvem?
•Tecnificació de les cases i les cuines. Més i millors electrodomèstics i més congeladors.
•Arribada de nous productes frescos:

−La pinya fresca comença a guanyar lloc a la pinya de llauna.
−S’estén el consum d’endívies.
−Arriben les primeres caixes de kiwis.
−Comença la comercialització dels alvocats.

•Canvien les preferències per certs aliments:
−El consum de vedella agafa força respecte al tradicional xai.
−En una dècada el consum de carn passa de 21,8 kg a 46,2 kg per habitant i any.
−El consumidor demana espècies de peix amb menys espines.

•Entren al mercat els primers aliments congelats.
•Entre el 50% i el 60% dels productes de Mercabarna provenen de Catalunya.

Com ho menjàvem?
•38% del pressupost familiar mitjà destinat a l’alimentació. La xifra més alta dins  de la 
despesa domèstica.
•Les recomanacions alimentàries passen de provenir del Ministeri d’Agricultura al de 
Salut.
•Comença a canviar la idea tradicional que associa sobrepès i salut. 
•Comença la promoció del consum de peix per motius de salut.
•Es consolida el concepte de Seguretat Alimentària.
•La mitjana d’alçada de la població augmenta 10 centímetres en molt pocs anys.
•Es generalitzen els menjadors escolars.
•Es comença a trencar la transmissió del coneixement culinari entre generacions.

DÈCADA DELS 70

MIG SEGLE D’EVOLUCIÓ DE L’ALIMENTACIÓ A CATALUNYA
Anàlisi de Fundació Alícia per a Mercabarna
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Què estava passant?
•Consolidació de l’Estat del Benestar.
•Es generalitza l’accés a la cultura, a l’oci, a la sanitat i a l’ensenyament.
•El sector primari passa d’un 19,3% a un 11,6% .
•Al 1986 Espanya entra a la Comunitat Econòmica Europea, obrint‐se al mercat global.
•Creixement i ordenació de l’entorn urbà, acabant amb el barraquisme.

Què menjàvem?
•Proliferació de les grans superfícies i aparició de l’autoservei.
•Amb l’obertura de les fronteres amb Europa, es facilita la importació de mercaderies 
d’arreu.
•Trencament progressiu dels cicles estacionals en la producció d’aliments.
•Es popularitzen aliments tradicionalment exclusius com el salmó fumat o el foie.
•Irrompen els productes baixos en calories.
•
Com ho menjàvem?
•La partida mitjana de pressupost familiar destinada a l’alimentació baixa fins a un 
30,7%, però segueix sent el grup de despesa principal.
•Les recomanacions alimentàries comencen a provenir també de les organitzacions de 
consum.
•El colesterol i l’obesitat estan al punt de mira.
•Es consoliden les guies alimentàries com a eina educativa.
•A finals de la dècada comença la promoció de la dieta mediterrània amb la intenció de 
recuperar els productes tradicionals.
•Es viu una situació d’alerta per diverses intoxicacions alimentàries. Un dels casos més 
sonats és el provocat per l’oli de colza.

DÈCADA DELS 80

MIG SEGLE D’EVOLUCIÓ DE L’ALIMENTACIÓ A CATALUNYA
Anàlisi de Fundació Alícia per a Mercabarna
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Què estava passant?
•Els Jocs Olímpics de 1992 fan que la ciutat s’obri al món i que s’incrementi el nombre de 
visitants.
•El sector primari passa d’un 11,6% a un 7,3% d’ocupació.
•Es retarda l’edat d'emancipació dels joves i, com a conseqüència, l’edat de procreació.
•Lliure circulació de mercaderies dins de la CEE.
•El 1992, l’Ajuntament de Barcelona crea l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
(IMMB).

Què menjàvem?
•Millores significatives a la logística del comerç d’aliments, principalment, pel que fa als 
transports i la conservació.
•El 1992, un 14% de les llars espanyoles tenien microones i un 8% aspirava a comprar‐lo. 
•L’obertura de les fronteres en la dècada anterior consolida canvis en el consum:

•Arriben peixos de tot el món i augmenta el consum de salmó.
•S’importen fruites exòtiques com els mangos i papaies d’Holanda.
•Arriba la banana i comença la competència amb el plàtan de Canàries.

•La millora tecnològica fa augmentar el consum de productes precuinats i congelats.

Com ho menjàvem?
•La salut és prioritària i cal garantir‐la amb polítiques comunitàries i estatals.
•Les recomanacions alimentàries d’aquest decenni tenen molta presència als mitjans 
per part de l’administració, empreses i institucions.
•S’investiga en les relacions de causa‐efecte entre la presència de malalties i el consum 
de certs aliments. 
•Idealització del cos prim i esvelt.
•Unificació legislativa en matèria alimentària a la Comunitat Econòmica Europea.
•El concepte de seguretat alimentària agafa nous matisos. Aquest és un dret humà i té 
en compte la innocuïtat i les perifèries culturals.

DÈCADA DELS 90

MIG SEGLE D’EVOLUCIÓ DE L’ALIMENTACIÓ A CATALUNYA
Anàlisi de Fundació Alícia per a Mercabarna
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Què estava passant?
•Boom econòmic i entrada en funcionament de l’euro, que porta a una pujada generalitzada 
dels preus.
•Al sector primari, l’ocupació baixa d’un 7,3% a un 4,2%.
•Catalunya rep una gran entrada de migració estrangera: entre el 2000 i el 2012, la població 
catalana augmenta en 1 milió d’habitants.
•Del 2008 al 2009, arran de l’esclat de la crisi econòmica, es dóna un increment de 79,58% de la taxa d’atur.
•La dècada acaba en una situació de profunda crisi econòmica.

Què menjàvem?
•L’arribada massiva de nouvinguts afecta el comerç d’aliments. Entren nous productes als 
mercats, com la iuca i el plàtan mascle, i es revaloren altres com els menuts.
•Es popularitzen les cuines ètniques.
•El camp dels elaborats i transformats agafa força:

−Creix el producte congelat.
−Es popularitza el consum d’enciam de bossa.
−Les gammes de precuinats es diversifiquen.

•El 2002 s’arriba a un consum de carn de 119,2 kg per persona i any ‐respecte els 21,8 kg que 
es consumien el 1961‐. Es popularitzen carns estrangeres com el Black Angus de Nebraska
(EUA) o el Kobe del Japó.
•Proliferen les hamburgueseries. 
•Expansió màxima del consum de calçots. 
•Les baies de goji, el primer superingredient.
•El consum de llegums cau de 20,2 g per persona i dia a 11,9 g el 2006.
•Es popularitzen els aliments funcionals.
•S’extenen els formats monodosi.

Com ho menjàvem?
•Les recomanacions alimentàries parlen de dietes correctes o incorrectes, però no pas 
d’aliments bons o dolents. 
•S’observa una tendència a les dietes extremes per a fins estètics.
•A partir de 2008, el preu passa a ser un dels principals motius de compra. Proliferen les 
marques de distribució. 
•A causa de la crisi econòmica, hi ha canvis en els hàbits de consum: creixement del 10% del 
temps dedicat a fer la compra com a  estratègia per reduir la despesa.
•Els pànics i les alarmes relacionats amb l’alimentació es diversifiquen i s’amplifiquen amb la 
revolució d’internet.
•Escàndol de les vaques boges que endureix molt la legislació higiènic sanitària de la 
Comunitat Europea, sobretot pel que fa a la carn.

DÈCADA DEL 2000
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Què està passant?
•La crisi no es pot donar per superada, però la situació econòmica presenta indicis de 
millora.
•Barcelona es converteix en una ciutat de referència pel turisme internacional i es 
consolida com a capital cosmopolita del sud d’Europa.
•El sector primari a Catalunya representa només un 1,6% de la població activa.

Què mengem?
•Augment de la preocupació per la sostenibilitat.

−Visibilització dels productes ecològics.
−Interès pels productes de proximitat.
−Recuperació de varietats autòctones.

•Augment del consum dels productes preelaborats (4ª i 5ª gamma).
•Reducció dels formats de venda dels productes. 
•Les modes i les tendències provoquen forts creixements de demanda de productes o 
formats de consum concrets, com l'alvocat o les hamburgueses.
•El 2014, el consum de llegums era de 10,7 g per persona i dia.
•El consum de carn baixa lleugerament fins a 93 kg per persona i any.
•Es popularitzen els superaliments.

Com ho mengem?
•El pressupost familiar destinat a l’alimentació és inferior al 15% de la despesa 
domèstica.
•El nombre d’hores dedicades a les tasques de cuina baixa fins a les 7,9 hores setmanals 
per a les dones i les 5,6 per als homes. 
•La recerca i la innovació tècnica porten a millores de la qualitat gastronòmica.
•Es percep un increment de la presència de fruiteries a la ciutat.
•Sembla que es recupera el comerç de caràcter familiar i de barri, actualment regentat 
sobretot per persones migrades.
•Proliferen els particularismes alimentaris.
•S’instaura el fenomen foodie i el gust per les tendències. 
•El preu dels productes perd una mica de pes davant d’altres valors. 
•Dietes de moda: superaliments, paleo, detox…
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L’anàlisi de Fundació Alícia posa de relleu la importància de tenir en compte els nous
hàbits i demandes de la població per poder donar un valor afegit als productes de
consum en un futur. La tendència és a comprar aliments cada vegada més elaborats i es
preveu també un creixement dels productes de proximitat i ecològics.

En l’àmbit de les tendències de futur en alimentació, des d’Alícia apunten cap a una
possible recuperació del model mediterrani tradicional, amb l’objectiu de poder tornar
a hàbits més saludables. En aquest sentit, els experts enumeren els corrents
d’alimentació següents:

•Alimentació efímera: adaptació dels hàbits alimentaris als nous ritmes de vida urbans
amb aliments disponibles a qualsevol moment i lloc, que suposin una satisfacció
instantània, sense perdre qualitat ni salubritat.

•Salut personalitzada: gestió de la pròpia salut a través d’una dieta personalitzada, amb
productes saludables i adaptats a necessitats concretes.

•Simple i intel∙ligent: solucions flexibles i accessibles que estalviïn temps i ajudin a tenir
una vida més fàcil.

•L’origen sí importa: preferència per allò local i de proximitat.

•Experiència alimentària: a més de la compra del producte, els consumidors cerquen
més enllà per trobar un moment únic, on les emocions tenen un paper clau.

•Participació: les noves tecnologies afavoreixen una cultura participativa també en
l’àmbit de l’alimentació on els consumidors no són només receptors de menjar, sinó que
poden opinar, aprendre i influir en els gustos i demanda de nous productes.

•Alimentació Consciència: que porta les persones a apostar per productes, empreses i
marques que siguin més transparents, sostenibles, responsables, empàtiques, generoses
i, fins i tot, divertides, amb qui puguin sentir‐se identificades i, en definitiva, confiar.

EL FUTUR
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