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4.000 persones participen
a la 2a Cursa Mercabarna

DIA A DIA
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MERCABARNA ENFOCA

L’aprovisionament alimentari dels creuers,
un mercat per explorar

Una exposició itinerant mostrarà les fotografies del concurs
‘Mercabarna Enfoca’ a Barcelona

El 27 de setembre es va presentar un nou estudi de l’Observatori
de Tendències de Mercabarna, on s’analitza el proveïment d’aliments
a mitjans de transport de passatgers.

Les imatges guanyadores i una selecció de les finalistes formaran part d'una exhibició que arrencarà
al Mercat de Sagrada Família i recorrerà diversos espais de la ciutat.

Barcelona és, a dia d’avui, una de les
ciutats del món més visitades. Una
de les conseqüències d’aquest lideratge és l’elevat volum de persones
i mitjans de transport que tenen
com a origen o destinació la capital
catalana. Davant d’aquesta realitat,
i tenint en compte les implicacions
que pot tenir per al sector alimentari, l’Observatori de Tendències
de Mercabarna va presentar l’estudi “Oportunitats de negoci per a
l’alimentació vinculades als grans
fluxos de transport”, elaborat per la
Cambra de Comerç de Barcelona.
Les conclusions de l’anàlisi es van
donar a conèixer el 27 de setembre,
en una jornada que va aplegar una
seixantena d’assistents interessats en el proveïment del sector
turístic, en especial dels creuers.
Partint d’un escenari que pot motivar noves oportunitats comercials,
el director general de Mercabarna, Josep Tejedo, va destacar que
la sessió era “una bona plataforma
per detectar les opcions i dificultats
de negoci i estimular el networking i la projecció de les empreses
del recinte”. A més, va anunciar la
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OBSERVATORI DE TENDÈNCIES

creació d’un grup de treball amb
les firmes de la Unitat Alimentària
i els diversos actors del sector, amb
l’objectiu de detectar quins són els
nínxols de mercat.
De fet, l’estudi posa de manifest
que les infraestructures de transport de Barcelona són el centre
d’un alt tràfic marítim, aeri i ferroviari de persones i mercaderies.
Tot i la complexitat del sector,
aquest treball ressalta la necessitat d’analitzar quines possibilitats
d’aprovisionament alimentari existeixen o es poden generar.


DIA A DIA.
Els guanyadors del
concurs, amb la
presidenta i el director
general de Mercabarna
i alguns membres
del jurat

Aquesta jornada s’emmarca en
l’acció de l’Observatori de Tendències de Mercabarna, que estudia
els temes emergents i de futur que
poden afectar el model de negoci de
les empreses del recinte. Durant els
darrers dos anys, aquest servei ha
analitzat qüestions com l’e-commerce d’aliments frescos, els productes ecològics i els comerços detallistes regentats per estrangers. •
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Més informació sobre l’Observatori de Tendències:
www.mercabarna.es/observatori

T otes les novetats
sobre l’exposició a:
mercabarnaenfoca.cat
Segueix-nos a:
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• 89 fotògrafs participants
• 37 fotoperiodistes
professionals
• 52 instagramers
• 1.087 fotografies a concurs
• 8.000€ en premis
• Més de 2.500 seguidors
a les xarxes socials


DIA A DIA.
D’esquerra a dreta,
les fotografies de Luis
Tato, Angélica Rodríguez
i Sonia Troncoso

DIPÒSIT LEGAL: B-45177-2013
ISSN: 1133-9383

Segueix-nos a Linkedin, Youtube i Flickr

Les xifres del concurs

AL DIA DE LES NOVETATS DEL SECTOR


DIA A DIA.
L’Observatori va analitzar
l’aprovisionament
d’aliments a mitjans
de transport

Per a més informació sobre
Mercabarna o sobre dades de
comercialització i preus, pot consultar:
www.mercabarna.es

DESTAQUEM!

Durant el mes de novembre, el concurs ‘Mercabarna Enfoca’ enceta
una nova etapa amb la inauguració
d’una exposició fotogràfica al Mercat de Sagrada Família de Barcelona. Els ciutadans podran gaudir en
primera persona de les fotografies
del fotoperiodista Luis Tato, guanyador de la categoria professional, i d’Angélica Rodríguez i Sonia
Troncoso, les dues guardonades del
premi instagramer.
A més, la mostra també inclourà
una selecció de les imatges finalistes del concurs, que entre els mesos
d’abril i juny va portar a Mercabarna gairebé un centenar de fotògrafs

professionals i amateurs.
Per tal de donar a conèixer aquesta iniciativa al major nombre
de ciutadans, està previst que
l’exposició sigui itinerant i que
l’#ExperiènciaMercabarna impregni diversos espais de la ciutat.

INTENSITAT I BELLESA DE LES FOTOS
GUANYADORES

L’exposició arriba després del lliurament de premis del passat 15 de
juliol, on van assistir la presidenta
de Mercabarna, Montserrat Ballarín, els membres del jurat i els
vint fotoperiodistes i instagramers
finalistes. Durant l’acte, Ballarín va

elogiar la iniciativa i va destacar “el
paper essencial dels mercats de la
ciutat com a eixos vertebradors de
la vida quotidiana dels nostres barris i com a cohesionadors socials”.
Precisament, aquesta és una de les
sensacions que es percep en la mirada del fotoperiodista Luis Tato
i el seu treball ‘Univers Mercabarna’, on retrata la multiculturalitat,
l’esforç i el treball d’aquest gran
Mercat que no s’atura mai. D’altra
banda, el color i la mobilitat són els
protagonistes de les imatges d’Angélica Rodríguez i Sonia Troncoso,
guanyadores del concurs en la categoria d’Instagram. •
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DIA A DIA

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Èxit d’audiència del programa ‘El Foraster’
L’especial rodat a Mercabarna emociona 500.000 espectadors,
que descobreixen la vida i la gent que treballa al ‘rebost de Catalunya’.


DIA A DIA.
162 infants s'han divertit
a Mercabarna aquest juliol

t
DIA A DIA.
Mercabarna i la seva
gent captiven mig milió
de catalans

Persones que estimen la seva feina i que es lleven ben d’hora amb
il·lusió. Productes de mil i un colors, aromes i sabors que provenen
d'aquí i d'arreu del món. I, sobretot, el ritme trepidant d’una ciutat
que no s’atura mai. Aquestes van
ser algunes de les sensacions que,
amb humor, tendresa i un xic de
trapelleria, va transmetre l’especial
d’El Foraster gravat a Mercabarna i
que es va emetre el 14 de setembre.
Aquest programa de TV3, que pre-

senta el popular humorista Quim
Masferrer, va endinsar-se en el dia a
dia d’aquest polígon alimentari, un
indret desconegut per a bona part
dels ciutadans.
L’èxit de l’espai va ser aclaparador:
prop de mig milió d’espectadors
i una quota de pantalla del 20,4%
el van convertir en el programa més
vist a Catalunya, així com un dels
vídeos més reproduïts al web de
la televisió catalana. •
Mira el programa a: www.ccma.cat/tv3/el-foraster

NOUS SERVEIS

Es posa en marxa el Food Trade Center, un nou espai
de negoci a Mercabarna
Aquest centre disposa d’oficines de lloguer flexible i a preus competitius.
Mercabarna té un nou espai d’oficines situat a l’edifici
de Bancs del recinte (C. Longitudinal, 4, 1a planta).
Es tracta del Food Trade Center, concebut perquè empreses i professionals puguin tenir un lloc on treballar
durant la seva estada al polígon alimentari.
La flexibilitat és el principal tret d’aquest centre, ja que
permet llogar els espais disponibles per dies, setmanes
o mesos en l’horari que més convingui els usuaris.
A més, disposa de sales de reunions amb pantalla i projector, que són ideals per a aquelles companyies que
busquin un espai on realitzar presentacions o trobades
amb clients. •
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RESPONSABILITAT SOCIAL

Mercabarna impulsa
un casal d’estiu per a
nens i nenes en risc
d’exclusió social
Amb l’arribada de l’estiu, moltes famílies busquen activitats per als més petits, intentant trobar l’equilibri entre la diversió i les obligacions.
Tanmateix, aquesta situació es fa més difícil
entre els ciutadans amb pocs recursos econòmics, que veuen reduïdes les opcions lúdiques
per als seus fills.
Partint d'aquesta realitat i en el marc dels projectes de responsabilitat corporativa, Mercabarna ha posat en marxa durant el mes de juliol
un taller totalment subvencionat per a nens i
nenes en risc d'exclusió social. Aquesta prova
pilot, amb la qual ha col·laborat l'AGEM, s’ha
inspirat en la campanya ‘5 al dia’, que promou
el consum de fruites i hortalisses entre els escolars catalans.
En total, 162 infants d’entre 8 i 12 anys procedents de set casals de Barcelona i província han
participat en aquesta iniciativa i s’han endinsat
en el món de la dieta mediterrània a través de
diverses activitats.
Els participants han pogut passejar pel Mercat
Central de Fruites i Hortalisses, tastar nous sabors, conèixer els hàbits de vida saludable
i convertir-se en petits xefs, tot elaborant broquetes de fruites. •
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REPORTATGE


REPORTATGE.
L'alimentació saludable,
l'esport i la solidaritat van
protagonitzar la jornada

DESTAQUEM!

Els guanyadors de la
2a Cursa Mercabarna

DISTÀNCIA DE 5K
Categoria masculina
Benito Ojeda (1r classificat)
Mario Juan Suárez (2n classificat)
Carlos Jiménez (3r classificat)
Categoria femenina
Míriam Ortiz (1a classificada)
Yolanda Riera (2a classificada)
Patricia Fernández (3a classificada)

4.000 persones gaudeixen
de la 2a Cursa Mercabarna
Mercabarna es torna a apropar als ciutadans amb una festa que promou
l’esport, l’alimentació saludable i la solidaritat.
El diumenge 2 d'octubre, al voltant
de 4.000 persones –1.918 corredors
i la resta acompanyants– van participar a la 2a Cursa Mercabarna,
que ja s’està consolidant com una
jornada que motiva la vida saludable, l’exercici físic i els bons hàbits
alimentaris. Aquesta edició va acollir prop de 1.000 persones més que
l’any passat, un èxit d’assistència
que demostra l’interès dels ciutadans per descobrir Mercabarna,
el gran rebost de Catalunya.
Amb el cartell d’inscripcions exhaurides, Mercabarna va obrir les
portes a les 8 del matí. Recollit el
dorsal i la samarreta, els runners
van fer el primer contacte amb
6

aquesta peculiar ciutat, que diàriament bull amb un anar i venir constant de treballadors, vehicles
i productes frescos.
El tret de sortida va sonar a les 11
hores, i 1.918 corredors –929 en la
categoria de 5k i 989 en la de 10k–
es van posar en marxa per recórrer el polígon alimentari. Entre el
gruix d’inscrits, hi van participar
39 persones amb diversitat funcional i 4 equips d’empreses del recinte, una de les novetats d'aquest any.
A més, es van incorporar llebres i
calaixos de sortida, donant així resposta a algunes peticions rebudes
de la primera edició.
Pel que fa al circuit, que tenia peti-
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tes variacions respecte a la primera
cursa, va tornar a incidir en un dels
seus principals atractius: el pas pel
Mercat Central del Peix i el Mercat
Central de Fruites i Hortalisses.
La dosi extra d’animació i color la
van aportar les nou empreses majoristes que, tot i ser diumenge,
van obrir un total de 51 parades.

UNA CITA PER A PETITS I GRANS

Mentre els runners avançaven metres i s’endinsaven en aquesta ciutat,
uns 800 nens i nenes es divertien al
pavelló A. Al Mercat, es van fer dotze activitats esportives i d’alimentació saludable organitzades per
Mercabarna, amb la col·laboració de


REPORTATGE.
Gairebé 2.000 corredors
van participar a la cursa

l’Agrupació Atlètica de Catalunya,
la Creu Roja i Simphonie.
Durant el matí, hi va haver minicurses infantils, gimcanes i diverses proves atlètiques, com cursa
d’obstacles, salt de longitud i d’alçada i llançament de vòrtex.
Els més petits també van poder
elaborar broquetes de fruites en
un taller de ‘5 al dia’, fer sucs i batuts i descobrir la piràmide dels
aliments, entre d’altres tallers.
La instal·lació d’un photocall i
de castells inflables va arrodonir
aquesta jornada familiar.

LA SOLIDARITAT, EIX CENTRAL DE LA FESTA

La Cursa Mercabarna ha tornat a
tenir un vessant solidari que, en
aquesta ocasió, s’ha vinculat amb
la campanya de la Creu Roja “Donem-li la volta al plat”, que promou
l’alimentació suficient i nutritiva
dels infants.
En total, es van recaptar al voltant
de 3.000€ per a aquesta causa procedents de l'àpat popular i de l’euro
solidari, una aportació voluntària
que podien fer els corredors en el
moment de la inscripció.

Diversitat funcional
José Hornero (Física)
Francisco Floro (Sensorial)
Christian Alonso (Intel·lectual)

Així mateix, la Fundació Cares,
que treballa per a la integració de
persones amb discapacitat intel·
lectual, va ser l’encarregada de preparar la bossa del corredor.
I d'altra banda, el Banc dels Aliments va rebre al voltant de 400kg
de productes frescos que no es van
consumir a l’àpat solidari, als avituallaments i a les activitats infantils.

DISTÀNCIA DE 10K
Categoria masculina
Juan Manuel Álvarez (1r classificat)
Xavier Tomasa (2n classificat)
Blai Hermoso (3r classificat)
Categoria femenina
Eva Pupim (1a classificada)
Núria Hospital (2a classificada)
Adriana Daza (3a classificada)

FORTA IMPLICACIÓ D’EMPRESES I GREMIS

Quasi una trentena de patrocinadors, entre empreses i associacions
gremials de majoristes i detallistes, van donar suport a la 2a Cursa
Mercabarna. A més de les aportacions econòmiques i de prestar serveis logístics, els patrocinadors van
contribuir amb una gran quantitat
d’aliments frescos per a l'àpat solidari, els punts d'avituallament, la
bossa del corredor, els tallers infantils i els obsequis per als guanyadors. De fet, la bossa del corredor
va ser tot un èxit, ja que anava farcida amb patates, cebes, taronges,
plàtans, pomes, kiwis, peres, una
amanida, una barreta de fruita, una
pinya i salsitxes. •

Visita el web:
www.cursamercabarna.cat
Visita la galeria de fotos
al Flickr de Mercabarna
Mira els vídeos al
Youtube de Mercabarna
Segueix-nos a:

Diversitat funcional
Jesús Caballero (Física)
José Alcázar (Sensorial)

EQUIPS DE MERCABARNA
Una de les novetats d'enguany va ser
la creació d'una classificació per equips
de Mercabarna en la distància de 5k.
Els guanyadors van ser 'Latin Hustle' de
Fruits CMR (equip masculí) i 'Una piña'
d'Hermanos Fernández (equip mixt).
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Guanyadors en la distància de 5k

Guanyadors en la distància de 10k

Patrocinadors
LOGOTIP + CLAIM
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SECTOR DE...

FRUITES I HORTALISSES

El potencial exportador de Mercabarna, a la fira Fruit Attraction
Del 5 al 7 d’octubre, Mercabarna,
l’Associació d’Empresaris Majoristes (AGEM) i el Port de Barcelona
van participar conjuntament al saló,
que des fa vuit edicions convoca
operadors hortofructícoles d’arreu
del món. L’assistència a Fruit Attraction consolida Mercabarna com
a plataforma capdavantera d'exportació de fruites i hortalisses del Mediterrani, gràcies a la seva immillorable ubicació i a l’àmplia oferta de
productes que s’hi comercialitzen.
A més, una vintena d’empreses del
recinte van ser expositores i van
presentar els seus productes i serveis als més de 50.000 professionals
que van visitar la fira aquest any.
Amb l’objectiu d’impulsar encara
més el vessant exportador de les firmes del polígon alimentari, l'estand
va acollir trobades B2B entre compradors internacionals –d'Irlanda,
Anglaterra, Escòcia o Malta–, i empreses majoristes de Mercabarna.

CONFERÈNCIA SOBRE E-COMMERCE
I ALIMENTS FRESCOS

Com en les dues darreres edicions
de la fira, Mercabarna va tornar a
participar al Fòrum Innova on es va
presentar una ponència sobre les
oportunitats de negoci de la venda

per Internet de productes frescos.
Així mateix, el director general de
Mercabarna, Josep Tejedo, va oferir
una xerrada sobre els reptes de futur de les Mercas, en el marc d’una
jornada de commemoració del 50è
aniversari de Mercasa. •


FRUITES I HORTALLISES.
L’estand de Mercabarna,
l’AGEM i el Port de
Barcelona a la fira

FLOR

Mercademostracions 2016: ‘Mercabarna-flor
oberta al món’
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DIUMENGE 20 DE NOVEMBRE DE 2016

NOV
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Copa Europea d’Art Floral 2016: el
català Eduard Maynegra, la finlandesa Pirjo Koppi i el romanès Nicu
Bocancea. Els professionals oferiran una actuació de luxe i exposaran una àmplia varietat de treballs,
on l’originalitat i les noves tendències seran les grans protagonistes.
A més de la creativitat, les Mercademostracions també tenen un
espai per a la reflexió. Per això, es
faran dues conferències, una sobre
com tenir al dia el negoci i l'altra
centrada en les oportunitats de l'ecommerce. La jornada es completarà amb una fira d’empreses de
serveis complementaris, un taller
floral infantil i un dinar popular. •

CA D E M O S T R A C I O

Mercabarna-flor
oberta al món

El proper diumenge 20 de novembre, la creativitat i les darreres
tendències nacionals i internacionals es donaran cita a Mercabarnaflor, en aquesta jornada imprescindible per al sector floral.
La influència d’altres països marcarà la 33a edició de les Mercademostracions, que enguany aposta
per obrir nous horitzons. Així, la
decoració nadalenca es reinterpretarà en clau internacional de la
mà de sis escoles d'art floral –cinc
nacionals i una francesa–, que durant el matí realitzaran diferents
demostracions.
Els concursos tornaran a ser un
dels moments destacats de la jornada. D’una banda, els floristes elaboraran treballs de Nadal inspirats
en la diversitat cultural, mentre
que els majoristes del Mercat decoraran arbres de Nadal.
La gran demostració floral de la
jornada tindrà lloc a la tarda i anirà
a càrrec dels tres finalistes de la

III MER

RN
MERCABA

Portes seccionals sandvitx
80mm per cambres refrigerades

Visiti’ns a:

®

Abrics flexibles
d’espuma i Abrics inflables

Portes ràpides
auto-reparables

Portes enrotllables amb lona
aïllada per cambres refrigerades

La millor qualitat i servei tècnic de tot el país.
T. (34) 972 640 620 / info@angelmir.com

Segueix-nos a:

Més informació: www. mercabarna.es/mercabarna-flor
Telèfon: 93 556 32 42
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Portes súper ràpides
5 m/s d’obertura horitzontal

.

Delegació Mercabarna: C/Longitudinal 4, nº 22, local 4
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