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l’informatiu de mercabarna

José Tejedo succeeix Montserrat Gil de Bernabé en la
direcció de Mercabarna
A finals del mes de febrer, José
Tejedo substituirà Montserrat Gil
de Bernabé, que ha dirigit Mercabarna durant els 4 últims anys.
Un dels reptes més difícils que va
assolir Gil de Bernabé en assumir
la direcció general de l’empresa
fou el de donar resposta a la limitació en el temps dels contractes i les llicències administratives
de les empreses del recinte.
Al gener de 2009, es van signar
amb les diferents associacions
empresarials els acords que marquen la renovació dels contractes
de les empreses situades a la Zona d’Activitats Complementàries
(ZAC) –que expiren al 2017-, i es
van assentar les bases per aconseguir les pròrrogues de les llicències municipals de les firmes
dels Mercats Centrals de Fruites i
Hortalisses i del Peix –que expiren al 2020.
Malgrat que la crisi econòmica es
va iniciar al poc d’estrenar-se en
el càrrec, durant la seva direcció,
Mercabarna ha aconseguit millorar i ampliar els serveis que presta als usuaris.
Per col·laborar amb les empreses
del recinte a afrontar la desfavorable situació econòmica, Gil de
Bernabé va propiciar acords amb
universitats i centres de recerca
amb la intenció d’apropar el coneixement i la innovació a la
Unitat Alimentària, i va incrementar l’oferta formativa de l’Àrea de Formació de Mercabarna.

l’informatiu de mercabarna

El Pla Estratègic del Clúster Alimentari de Barcelona va posar sobre la taula les estratègies a seguir
per les empreses de cara al futur.
Més espai a Mercabarna
Al març de 2011, als espais alliberats per Mercabarna-flor s’inaugura el Multiservei III, que
permet el creixement de les empreses de la Unitat Alimentària o
la ubicació de noves companyies.
Així mateix, l’acord amb el Consorci de la Zona Franca (CZF)
afavoreix la creació de la Plataforma Alimentària de Barcelona
que vol impulsar el creixement
del sector agroalimentari en
aquesta immillorable àrea logística de la ciutat.
Pel que fa a la promoció del consum, es continua duent a terme
amb l’Associació de Majoristes de
Fruites i Hortalisses (AGEM) la
campanya “5 al dia”, que des de
1999 incentiva el consum de
fruites i hortalisses entre els escolars catalans i les seves famílies. Amb la mateixa fita, Mercabarna col·labora amb el Centre
Interactiu del Peix i la campanya
“Creix amb el Peix”, projectes
impulsats al 2010 pel Gremi de
Majoristes del Peix (GMP).
A més, amb l’Associació d’Empresaris Majoristes de la Flor
(AEM) i l’escola Rosa Valls-formació, va posar en marxa, l’any
passat, la iniciativa “Flors i plan-

Més representació dins el sector
Com a conseqüència dels nombrosos acords de col·laboració
amb institucions i empreses i de
l’àmplia participació de Mercabarna en aforaments nacionals i
internacionals del sector agroalimentari, la Unitat Alimentària
ha fet sentir la seva veu i ha millorat la seva imatge pública.
Mercabarna també ha potenciat,
durant aquest període, la seva
vessant internacional, atenent
quasi un centenar de visites institucionals i delegacions comercials
d’arreu del món, interessades en
diferents aspectes de la seva gestió o a iniciar intercanvis comer-
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cials amb empreses del recinte.
Gil de Bernabé ha estat sensible
als aspectes socials, per això la
Unitat Alimentària ha col·laborat
en els plans d’ocupació que l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat des que es va iniciar la crisi econòmica.
Així mateix, l’Àrea de Formació
ha incrementat, durant aquests 4
anys, els cursos de formació ocupacional adreçats a persones desocupades, assolint un nivell d’inserció laboral superior al 30%.
A més, Mercabarna ha intensificat la col·laboració que des de
l’any 2000 manté amb el Banc
dels Aliments de Barcelona, per
aconseguir més donació d’aliments consumibles però no comercialitzables per part de les
empreses del recinte.

Dia a dia

El 2009, la directora general de Mercabarna, el president del GMP, el president de
Mercabarna, el president d’AGEM, el vicepresident de Mercabarna per part de Mercasa i el
president d’ASSOCOME, durant la signatura dels acords per a la renovació dels contractes
i l’obtenció de pròrrogues municipals de les empreses de Mercabarna

El perfil

Nascut a Barcelona l’any
1956, José Tejedo és llicenciat en Dret i diplomat en
Desenvolupament Directiu
per l’IESE Bussiness School.

D’entre el seu historial professional cal destacar que, entre
el 1995 i el 2000, va ser professor-col·laborador de cursos
de postgrau de la Universitat
de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Barcelona.
La trajectòria de Tejedo, però,
està molt vinculada al sector
de la banca. Primer, assumint
diferents responsabilitats dins
del Banco Atlántico, fins arribar a ser director de la segona
oficina més important d’aquesta entitat. Posteriorment, el
1990, va entrar a Ibercaja com
a Director Provincial amb la
missió d’expandir aquesta entitat a Barcelona.
Un any després, i amb l’objectiu d’ampliar aquesta missió a
la resta del territori català, Tejedo va ser anomenat Director
Regional de Catalunya. Més
tard, va ser l’encarregat de liderar la fusió d’Ibercaja amb la
Caixa Rural de Catalunya, un

procés que va permetre consolidar aquesta entitat com
la caixa d’estalvis no catalana més important a Catalunya.
En aquesta etapa, Tejedo va
tenir l’oportunitat de treballar amb petites i mitjanes
empreses del sector agroalimentari, sobretot de la producció, ja que va gestionar
la participació de l’entitat en
convenis col·lectius d’estructures agràries, així com ajudes financeres a agricultors,
comerciants i cooperatives, i
programes financers per a
pimes.
El 2006, Tejedo va deixar
Ibercaja per fer-se càrrec de
la Direcció General del Grup
Immobiliari Castellví.
Actualment, dirigia un grup
de consultaria especialitzada
en projectes d’infraestructures i internacionalització
d’empreses.

febrer 2012
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José Tejedo, nou director
general de Mercabarna
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Més a prop del
col·lectiu xinès

l’informatiu de mercabarna
productes alimentaris i florals
que els professionals de la comunitat xinesa poden trobar en
aquesta Unitat Alimentària.
El col·lectiu xinès (amb 15.000
persones empadronades a Barcelona) és distingeix pel seu caràcter emprenedor i regenta
una gran quantitat d’establiments relacionats amb el comerç i la restauració.

Mercabarna
participarà a
l’Alimentaria 2012
L’estand de Mercabarna a la fira de l’any
nou xinès

La Unió d'Associacions Xineses
de Catalunya, amb la col·laboració de diverses institucions i
entitats, va celebrar, del 27 al
29 de gener, una gran fira cultural, gastronòmica i festiva al
Moll de la Fusta de Barcelona
per donar la benvinguda a
l'any nou xinès (l’Any del
Drac).
Mercabarna va estar present en
aquesta celebració amb un estand institucional que tenia
com a objectiu donar a conèixer l’àmplia varietat d’oferta de

Del 26 al 29 de març, se celebrarà al recinte Gran Via de la Fira
de Barcelona una nova edició de
l’Alimentaria, el saló internacional de referència per als professionals de la indústria i la distribució d’aliments i begudes, que
en la darrera edició, al 2010, va
aplegar prop de 4.000 expositors, de 75 països diferents, i uns
140.000 visitants.
Una edició més, Mercabarna tornarà a estar present en la fira,
amb un estand propi situat en un
lloc privilegiat dins del Pavelló
de les Autonomies. A través d’aquest espai es donaran a conèi-

xer dos grans projectes del sector
alimentari que està impulsant
Mercabarna, amb la col·laboració
d’altres institucions i entitats:
l’Associació Clúster Alimentari
de Barcelona i la Plataforma Alimentària de Barcelona.
A més, Mercabarna patrocinarà
diversos esdeveniments emmarcats dins de la fira, com el IX
Congrés Internacional sobre la
Dieta Mediterrània (27 i 28 de
març) i l’activitat “España, el país de los 100 quesos”.
Més informació a:
www.alimentaria-bcn.com

Uns 140.000 professionals van visitar la
fira Alimentaria de 2010
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La xarxa de telecomunicacions de
Mercabarna s’estén a Mercapalma

El sotsdirector de Mercapalma (el tercer per l’esquerra) i la regidora de Sanitat i Consum
de l’Ajuntament de Palma (la quarta per l’esquerra) acompanyats per membres de l’equip
directiu de Mercabarna

Mercapalma serà la primera Merca espanyola a implantar en el
seu recinte el mateix model de te-

lecomunicacions de Mercabarna.
Això significa que les empreses
del polígon alimentari balear pas-

Dia a dia
saran a formar part del grup tancat d’usuaris de la xarxa de telecomunicacions del recinte (que
explota l’operadora Orange) i
gaudiran de les mateixes tarifes,
prestacions i avantatges, tant en
telefonia mòbil i fixa com en Internet (reducció de costos, serveis
avançats en telecomunicacions,
menys avaries, etc.).
A canvi, Mercapalma ha de realitzar
a les seves instal·lacions una important inversió en infraestructures de
telecomunicacions i implantar un
model d’explotació d’acord als estàndards definits per Mercabarna.
Per rubricar aquesta col·laboració, Mercabarna i Mercapalma
van signar, el 3 de febrer, un
conveni de col·laboració, que
compta amb el recolzament de
Mercasa i de la Comissió de Telecomunicacions de Mercabarna
(on s’integren les associacions
empresarials de la Unitat Alimentària). A més, el conveni preveu
la futura incorporació d’altres
Mercas en aquest model.

Com funciona el magatzem del Banc dels Aliments
de la Unitat Alimentària
(centre majorista de productors
de fruites i hortalisses de la zona) i supermercats de Reus, per a

la seva posterior distribució entre
entitats locals que atenen persones necessitades.

La delegació de l’Ajuntament de Reus i del Banc dels Aliments, al magatzem que aquesta
entitat té a Mercabarna

febrer 2012
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Mercabarna va rebre, el 15 de febrer, la visita de la regidora de
Benestar Social de l’Ajuntament
de Reus, Montserrat Vilella, i de
la direcció del Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona. Acompanyats per representants de la Fundació Banc
dels Aliments, encapçalats pel
seu president Antoni Sansalvadó, i per la direcció de Mercabarna, els visitants van conèixer el
model de recollida dels productes frescos excedentaris que es
duu a terme en aquesta Unitat
Alimentària i com funciona el
magatzem que el Banc dels Aliments té dins del recinte.
I és que el consistori reusenc vol
implantar a la ciutat una xarxa
de recollida d’excedents alimentaris, que comptaria amb la implicació del Mercat del Camp
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Temps de formació

l’informatiu de mercabarna

Quins són els criteris de qualitat dels productes fructícoles?
L’Associació Clúster Alimentari de Barcelona, amb
la col·laboració de l’Àrea de Formació de Mercabarna i del Gremi de Majoristes de Fruites i Hortalisses (AGEM), organitzaran un nou curs sobre els
indicadors de qualitat i les noves tècniques de
conservació de la fruita dolça i els cítrics.
En el curs, s’exposaran, mitjançant nombrosos casos pràctics, els paràmetres mesurables que indiquen la qualitat de la fruita dolça (préssecs, nectarines, cireres, prunes, pomes i peres) i dels cítrics
(taronges i mandarines), com per exemple el color,
el nivell de maduresa, la forma, les mides, etc., i
s’explicaran les principals patologies pròpies de la
post-collita. A més, s’aprofundirà en les tècniques
més innovadores en el camp de la conservació i
l’envasatge d’aquests productes (també en IV i V
gammes).
Aquesta formació, impartida per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), està
adreçada als responsables de qualitat i comercials
de les empreses hortofructícoles de Mercabarna.

El curs tractarà sobre els indicadors de qualitat de les fruites
dolces, com és el cas de les pomes, i dels cítrics

Calendari del curs: 7, 14, 21 i 28 de març,
de 16 a 20h.
Lloc: Àrea de Formació de Mercabarna.
Centre Directiu, 3a planta.

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

Oberta la inscripció per als cursos de març i abril
Ja s’ha obert el període d’inscripció per als cursos
de formació continuada que es faran durant els

CURS
NOVES TÈCNIQUES DE CONSERVACIÓ DE LA FRUITA
GESTIÓ DE CLIENTS ESTRATÈGICS

DURADA
16 h.
7 h.

mesos de març i abril. Inscripcions a: www.mercabarna.es/serveis/formacio o al 93 556 34 56.

CALENDARI
Del 7 al 28 de març, dimecres, de 16 a 20h.

205 €*

Dimarts, 13 de març, de 9 a 13h i de 14:30 a 17:30h.

250 € *

ANGLÈS INICIAL

30 h.

De l'11 d’abril al 25 de juny, dilluns i dimecres, de 14 a 15:30h.

295 €

ANGLÈS ELEMENTAL

30 h.

De l'11 d’abril al 25 de juny, dilluns i dimecres, de 14 a 15:30h.

295 €

ANGLÈS PRE-INTERMEDI

30 h.

De l'11 d’abril al 25 de juny, dilluns i dimecres, de 14 a 15:30h.

295 €

BUSINESS CONVERSATION

15 h.

De l'11 d’abril al 13 de juny, dimecres, de 16 a 17:30h.

195 €

ANGLÈS ADVANCED

15 h.

Del 16 d’abril al 25 de juny, dilluns, de 16 a 17.30h.

195 €

FRANCÈS INICIAL

30 h.

Del 17 d’abril al 26 de juny, dimarts i dijous, de 14 a 15.30h.

295 €

FRANCÈS INTERMEDI

30 h.

Del 17 d’abril al 26 de juny, dimarts i dijous, de 14 a 15:30h.

295 €

XINÈS INICIAL

22 h.

Del 13 d’abril al 22 de juny, divendres, de 15 a 17h.

195 €

CARRETONER. NIVELL 1

16 h.

16, 18, 23 i 25 d'abril, de 15 a 19h.

145 €

PÀGINA

*Gratuït per a les empreses associades al Clúster Alimentari de Barcelona
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Nou Centre Quadis a Mercabarna.
Vine a vveure'ns
eure'ns i desc
descobreix
obreix per
perquè
què despr
després
és de 70 anys seguim líders
líders del sector
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r i tenim la confiança
de més de 400.000 clients.

Turismes
Turismes i industrials.
industrials. Vehicles
Vehicles nous i d’ocasió.
d’ocasió.
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Ens trobaràs
trobaràs a: Despatx 59. Longitudinal, 4. Edifici Bancs. Tel.
Tel. 93 556 42 59, www.quadis.es,
www.quadis.es, mercabarna@quadis.es
mercabarna@quadis.es
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Fruites i Hortalisses
Homenatge a Mercabarna per
promoure els productes de
l'horta de Benicarló
L'Ajuntament de Benicarló, juntament amb les
entitats agrícoles d'aquesta localitat castellonenca, ha homenatjat Mercabarna per la seva
estreta relació amb l'agricultura benicarlanda i
pel seu paper destacat com a principal distribuïdor dels productes procedents de l'horta d’aquesta zona, especialment la carxofa amb Denominació d’Origen Protegida.
El responsable del Mercat Central de Fruites i
Hortalisses de Mercabarna, Josep Faura, va recollir aquesta placa de reconeixement, en el
marc del sopar del XIX Aniversari de la Festa
de la Carxofa de Benicarló, celebrat el 27 de
gener.
A més, Faura va participar en unes jornades
tècniques per a professionals de l'agricultura
organitzades per la Caixa de Benicarló, on va

parlar sobre la vinculació històrica entre Mercabarna i Benicarló i sobre la presència dels
productes hortícoles d'aquesta població al Mercat Central de Fruites i Hortalisses.

Josep Faura recollint la placa d'homenatge a Mercabarna

Carn
Reconeixement a la
trajectòria professional de
Víctor Trigueros

8
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Els representants de la taula de preus nacional
del vaquí, on s'agrupen Mercolleida, la llotja
de Talavera de la Reina i Mercabarna, van retre un homenatge a Víctor Trigueros –que, recentment, ha deixat la direcció de l'Escorxador
de Mercabarna després de 21 anys en el càrrec–, per la seva col·laboració i aportació a la
taula de preus al llarg d'aquests anys.
L'homenatge es va fer a Lleida el passat 25
de gener, aprofitant una de les trobades presencials que els membres d'aquesta taula celebren durant l'any, ja que, normalment,
aquestes reunions per fixar el preu de la vedella es fan setmanalment per videoconferència.
Trigueros va rebre la placa de reconeixement
de mans de l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, i va

febrer 2012

estar acompanyat per la directora general de
Mercabarna, Montserrat Gil de Bernabé.

Trigueros rep la placa d’homenatge de mans de l’alcalde de
Lleida, juntament amb la directora general de Mercabarna i el
conseller delegat de Mercolleida
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Flor
La campiona europea d’art floral
presenta les últimes tendències
en treballs florals nupcials a
Mercabarna-flor

Al llarg de 3 hores, Zhizhko, acompanyada pel seu
col·laborador Pavel Chernyak, va elaborar una
gran varietat de treballs florals per a casaments,
des d’ornaments per decorar grans espais, centres
de taula, petits detalls per guarnir els nuvis o obsequiar els convidats, etc.
L’originalitat i la tècnica van ser les notes predominants dels treballs, farcits d’elements de la natura
(espigues, branques, escorces, fulles, etc.), flors i amb
una gamma cromàtica marcada pels blancs, verds i
tonalitats grogoses. La nota curiosa de la jornada
va arribar al final de la demostració, quan Zhizhko
va sorprendre els assistents decorant un “arbre”, un
element típic en els casaments russos i que és senyal de bons auguris per al matrimoni que comença.
III Concurs de Rams de Núvia

La campiona d’Europa d’Art Floral durant la demostració a
Mercabarna-flor

Prop de 200 floristes no es van voler perdre la demostració temàtica de noces que van organitzar
Mercabarna-flor, l’Associació d’Empresaris Majoristes (AEM) i Rosa Valls-formació el passat 20 de
febrer. L’ocasió ho mereixia. I és que no tots els
dies es té l’oportunitat de presenciar en directe
una demostració conduïda per una artista d’excepció: l’actual campiona d’Europa d’art floral,
Natalia Zhizhko.

Després de l’èxit de les dues edicions anteriors,
Mercabarna-flor i l’AEM van organitzar, de nou,
el Concurs de Rams de Núvia. Un certamen que
s’està consolidant entre els floristes com una bona oportunitat per mostrar les seves habilitats i
idees trencadores a l’hora de fer un element tan
tradicional com és el ram d’una núvia.
En total, es van presentar 34 treballs que competien en singularitat, originalitat i qualitat. El jurat, integrat per un representant de l’AEM, un del
Gremi de Floristes de Catalunya i un professional
independent, van atorgar el Premi al Millor Ram
de Núvia a la florista Maria Miras.
El reconeixement al Ram de Núvia més Original
va ser per al florista Mia Parramon, mentre que
Cristian Montero va ser guardonat amb el Premi
del Públic. Tots els premiats van ser obsequiats
amb xecs regal per comprar productes a les empreses de Mercabarna-flor.

febrer 2012
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(d’esquerra a dreta) El Premi al Millor Ram de Núvia, al Ram més Original i el Premi del Públic
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Peix
El Gremi de Majoristes instaura
la targeta del comprador

que s’agiliten els processos i s’eliminen els
errors (ja no s’han de passar, a posteriori, a
l’ordinador els albarans fets a mà) i s’aconsegueix un major control, al moment, dels estocs, d’un aspecte tan important per als majoristes com és la traçabilitat i de la facturació i
les vendes del dia.
Positiu per als compradors
Els detallistes veuen amb bons ulls aquesta
iniciativa. Amb la targeta, obtenen al moment
l’albarà, fet amb l’ordinador (de millor lectura
que el fet a mà), amb totes les compres i la
despesa total realitzada en cada empresa.
“És un canvi positiu, necessari per adaptar-nos
als nous temps”, indica Carles Galve, president
del Gremi de Peixaters de Catalunya, “a més,
estic convençut –continua- que si majoristes i
compradors col·laborem, aquest nou sistema
funcionarà sense cap mena de problema”.

Aquestes són les targetes que, des del febrer, permeten
comprar a les diferents empreses del Mercat Central del Peix
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El Gremi de Majoristes del Peix (GMP) ha posat en marxa una iniciativa per modernitzar el
procés de compra-venda entre majoristes i detallistes. Es tracta de la creació de la targeta
del comprador, un document que, a partir d’ara, serà imprescindible per poder adquirir productes a qualsevol de les empreses del Mercat
Central del Peix.
De fet, aquesta targeta substitueix el segell
que, fins ara, utilitzaven els detallistes per validar els albarans i les factures.
La diferència és que, amb la targeta, aquesta
“validació” es digitalitza, fent que el comprador hagi d’identificar-se abans de fer la compra. I és que, perquè els venedors puguin introduir la comanda de cada client a
l’ordinador i fer, així, l’albarà o factura de
compra, primer s’ha de passar la targeta pel
lector que hi ha a cada terminal informàtic.
Com explica el president del GMP, Leandre Serra, “aquesta mesura assegura la identificació
perfecta del client perquè sense passar la targeta, no hi ha venda, cosa que garanteix que
només comprin al Mercat els professionals”.
La implantació de la targeta suposa la informatització total de la venda, eliminant els albarans i factures fetes a mà.
Això millora l’operativa de les empreses, ja
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Informatització de la venda
Aquesta targeta del comprador suposa la culminació d’un projecte liderat pel Gremi de Majoristes del Peix, que va començar fa tres anys
i que tenia com a objectiu informatitzar tots
els processos i gestions de venda entre majoristes i detallistes.
Primer es va implantar en cadascuna de les 53
empreses del Mercat un programa informàtic
comú, però que a la vegada respecta les particularitats i necessitats operatives de cada companyia, per poder unificar totes les dades relatives a les vendes realitzades durant la nit.
Gràcies a això, es va posar a l’abast dels detallistes una eina per poder consultar online, a
través de la intranet del web del Gremi de Majoristes, tots els detalls de les compres d’aquell
mateix dia.
A finals de 2010, es va iniciar el projecte d’instal·lació dels terminals informàtics (200, en total) als punts de venda, amb la finalitat d’informatitzar, a peu de Mercat, tot el procés de
compra i poder instaurar les targetes per als
detallistes.
El projecte sencer ha suposat una inversió de
més d’1 milió d’euros i ha comptat amb el suport econòmic del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya.
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Sector de...
Peix
Per donar a conèixer aquest certamen i promoure la participació de l’empresariat del Mercat Central del Peix, el director general adjunt
d’Alimentaria Exhibitions, Antoni Valls, va fer,
el 27 de gener, una presentació a la seu del Gremi de Majoristes del Peix (GMP). Valls va explicar els avantatges de participar en aquesta fira,
on es preveu aplegar més de 300 representants
de la indústria i comercialització dels productes
pesquers del sud d’Europa, nord d’Àfrica i Amèrica del Sud.
En aquest sentit, Mercabarna i el GMP ja han
confirmat la seva presència en aquest saló, que
tindrà lloc del 15 al 17 d’octubre, a la Fira de
Barcelona.
Més informació a: http://seafoodbarcelona.com

El director general adjunt d’Alimentaria Exhibitions i el president
del Gremi de Majoristes, durant la presentació del Seafood

Maresmar compleix 25 anys

Barcelona acollirà aquest any la celebració d’una important fira internacional del sector pesquer. És el Seafood, un dels salons més prestigiosos de la indústria pesquera que, cada any, se
celebra a Brussel·les.
Gràcies a l’acord entre Alimentaria Exhibitions i
el grup nord-americà Diversified Business Communications, aquesta fira tindrà, almenys en els
propers 3 anys, la seva versió “barcelonina” (que
es farà a la tardor) i que complementarà l’edició
que es fa, durant la primavera, a la capital belga.

L’empresa del sector del peix Maresmar celebra,
aquest any, el seu 25è aniversari. Aquesta companyia, que té la seva seu a Mercabarna des de
1990, està dedica a la importació i distribució
de peix i marisc i a l’elaboració de cuinats i elaborats d’alta gamma.
En aquest quart de segle, l’empresa ha experimentat un creixement molt important, obrint
noves delegacions a d’altres ciutats espanyoles,
europees i al continent americà i desenvolupant
una àmplia cartera de marques pròpies.

febrer 2012

PÀGINA

Seafood Barcelona es presenta
al sector del peix de Mercabarna
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El convidat

“Hem continuat
millorant i ampliant els
serveis al nostres
usuaris, malgrat la crisi
econòmica”
Entrevista a Montserrat Gil de Bernabé,
directora general de Mercabarna durant 4 anys
Roser Lapuente Camins

Després de 4 anys com a directora general de Mercabarna, Montserrat Gil de Bernabé deixa l’empresa a finals de febrer.
Malgrat que la crisi econòmica ha dificultat la seva gestió, durant aquest període
s’ha aconseguit millorar quantitativament i
qualitativa els serveis que la companyia
presta als usuaris i fer-la més coneguda a
nivell nacional i internacional.

P- I després?
R- Al gener de 2009, després de moltes negociacions amb els representants de les associacions empresarials, vam signar amb l’Associació
de Concessionaris de Mercabarna (ASSOCOME) l’acord per renovar els contractes de les
empreses situades a la Zona d’Activitats Com-

plementàries (ZAC). Així mateix, es va signar
amb els Gremis de Majoristes de Fruites i Hortalisses (AGEM) i del Peix (GMP) les condicions
perquè els seus associats puguin prorrogar les
seves llicències municipals.
P- En aquests moments, ja hi ha empreses
que han renovat?
R- Tot i que la situació econòmica no hi ha ajudat gaire, 20 firmes situades a la ZAC ja han
signat nous contractes amb Mercabarna, per
assegurar la seva continuïtat al recinte fins al
2052. Aquestes empreses ocupen 25.800 m2 de
la Unitat Alimentària.
P- I les empreses dels Mercats de fruites i
peix?
R- Les condicions per prorrogar les seves llicències municipals van lligades a la modernització de les infraestructures d’ambdós Mercats. Per això, durant els quatre últims anys
hem treballat amb les respectives associacions de majoristes per elaborar els projectes
de modernització infraestructurals.
febrer 2012
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P- Quan va assumir la direcció de Mercabarna, havia d’afrontar un gran repte, la limitació en el temps dels contractes i les llicències municipals de les més de 700 empreses que operen al polígon alimentari.
Com ha resolt aquest assumpte?
R- No ha estat fàcil. Primer s’havia de resoldre un tema administratiu. Perquè Mercabarna pogués seguir gestionant uns serveis públics
–els Mercats Centrals de Fruites i Hortalisses
i del Peix- havia d’esdevenir, segons la nova
llei de Contractes, una societat de capital totalment públic. Per això, vam haver de comprar les accions que posseïen la Fundació d’Oficis de la Carn i la Cambra Agrària de Barcelona.
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El convidat
P- I ja els tenen?
R-Sí. En el cas del peix, ha estat més fàcil perquè al Mercat s’havia fet una important renovació
al 2000. En canvi, el Mercat de Fruites i Hortalisses requereix una profunda posada al dia,
perquè data del 1971.

“Estem fomentant
el canvi estratègic
a l’empresa familiar,
aprofitant la dinàmica
de clúster”
P- Finalment, què es farà?
R- En aquests 4 anys, l’AGEM i Mercabarna hem
elaborat 2 projectes de construcció d’un nou
mercat i 1 de remodelació de l’actual. Però, al
problema de les diferències de tamany de les
empreses, amb interessos i capacitat econòmica
divergents, s’ha sumat la crisi econòmica, i el
fet que el Mercat no pot deixar de donar servei mentre duren les obres, el que fa que
aquestes s’allarguin molt, causant greus molèsties als usuaris.
P- Algun dels projectes presentats té possibilitats?
R- L’últim projecte, presentat als empresaris fa
pocs dies, proposa un mercat totalment nou,
que es pot construir en 2 anys, sense que les
obres afectin l’activitat comercial. És una bona alternativa, però encara no tenim la resposta
definitiva dels majoristes.

14

PÀGINA

P- Fa 4 anys hi havia falta d’espai a Mercabarna, la qual cosa no permetia créixer les
empreses ubicades al polígon ni que s’hi
instal·lessin de noves. I ara...?
R- Al poc temps d’assolir la direcció, vam
traslladar Mercabarna-flor a la seva nova ubicació de Sant Boi de Llobregat. En els terrenys que hi ocupava, hem construït una
gran nau industrial que pot donar cabuda
a 8 empreses i hem deixat 4 parcel·les edificables, perquè les companyies interessafebrer 2012

l’informatiu de mercabarna
des hi puguin construir els seus propis magatzems.
P- I ja s’hi ha instal·lat alguna empresa?
R- Actualment, 4 empreses que ja operaven a
Mercabarna han crescut en aquests nous espais. A partir d’aquí, també hem creat la Plataforma Alimentària de Barcelona.
P- La Plataforma Alimentària de Barcelona?
R- Sí, hem signat diversos acords amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZF) amb
l’objectiu de consolidar un pol alimentari de
projecció internacional, que ocupa 150 ha, en
aquest enclavament estratègic de la ciutat.
P. Les 90 ha de Mercabarna i...
R- A la Plataforma, Mercabarna apareix com
a l’eix central de l’espai que es completa amb
els terrenys del CZF dedicats al sector alimentari -els del 22AL (44 ha contigües a Mercabarna) i els de la Barcelona Zona Innovació (17 ha). Per tant, segons les seves necessitats les empreses alimentàries que necessitin
espai podran triar entre aquestes tres ubicacions.
P- Què és el Clúster Alimentari de Barcelona?
R- Un dels punts forts de Mercabarna són les
sinergies, les economies d’escala, de recinte i
les oportunitats que s’hi generen gràcies a
una concentració d’empreses alimentàries adequada. Això calia potenciar-ho. Així és que,
d’acord amb l’Ajuntament de Barcelona, van
portar a terme el Pla Estratègic del Clúster Alimentari de Barcelona.
P- A quines conclusions va arribar aquest Pla?
R- Es van detectar sectors amb potencial de creixement en el futur, el de l’alimentació fora de
la llar i el dels comerços especialitzats en aliments frescos, i que calia que els majoristes tradicionals s’adaptessin molt més a les noves necessitats de la demanda.
P- Què se n’ha fet al respecte?
R- Van crear l’Associació Clúster Alimentari de
Barcelona per contribuir a augmentar la competitivitat de les empreses membres, mitjançant
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actuacions conjuntes o coordinades, en els
àmbits de l’I+D+i, la formació, la logística, la
recerca de nous mercats..., que facilitin i orientin l’adaptació de noves estratègies guanyadores.
P- Quantes empreses s’hi han apuntat fins
ara al Clúster Alimentari de Barcelona?
R- Les fundadores –Mercabarna, 22@Barcelona, ASSOCOME, CZF- i unes 25 companyies
alimentàries, la majoria de Mercabarna, però
també de fora del recinte. A més, comptem amb
l’assessorament de l’Institut de Recerca Tecnològica Alimentària (IRTA), l’Asociación Nacional de Tecnología Alimentaria para el canal HORECA (ANTA) i l’agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana de la Generalitat, ACC1Ó.
P- Als pocs mesos que vostè assumís la direcció de Mercabarna es va desencadenar la
crisi econòmica que estem patint. Com ha afectat això a la seva gestió?
R- Molt, perquè, tot i que l’alimentació és un
bé de primera necessitat, la durada i la profunditat d’aquesta crisi ha acabat incidint en
tots els sectors de Mercabarna. Això ha alentit molts projectes importants, sobretot de renovació d’infraestructures que requerien de la
implicació dels empresaris. La situació econòmica
també ha dificultat la relació amb les associacions
empresarials de la Unitat Alimentària, en alguns moments.
P- Per què?
R- Perquè en moments de bonança tothom entén que un servei públic, en el recinte del qual
hi ha ubicades empreses privades, s’ha de poder autofinançar, cobrint el cost dels servei que
presta. Ha de retribuir tots els factors de producció, inclòs el capital, i crear la suficient reserva econòmica per fer front a noves inversions de millora i creixement. Però, quan les coses van maldades, això costa més d’entendre.
P- I com han anat els resultats econòmics de
la companyia durant aquests anys?
R- Les variables econòmiques principals s’han
mantingut a uns nivells que ens han permès

El convidat
seguir prestant els serveis als usuaris amb millores quantitatives i qualitatives.
P- Podria posar-nos algun exemple d’aquestes millores?
R- Hem licitat amb diferents operadors els nous
contractes de neteja i recollida de residus, seguretat i subministrament energètic del recinte,
així com la gestió de les plataformes de telefonia mòbil i fixa d’usuaris de Mercabarna, tot
optimitzant costos i recursos, i aconseguint una
millor eficiència.

“Col·laborar amb institucions
i empreses ens ha permès
fer sentir la veu de Mercabarna
i millorar la seva imatge pública”
P- Vostè ha fet que Mercabarna sigui més
coneguda a nivell institucional. Quins beneficis ha comportat aquest fet a la companyia?
R- Poder participar en aforaments on es prenen decisions que afecten Mercabarna i les empreses que hi operen i fer sentir la nostra veu;
rebre subvencions per a iniciatives importants;
obtenir assessorament i col·laboració de centres de recerca, empreses i institucions a l’hora
de tirar endavant projectes; intercanviar informació
per solucionar problemes comuns... i, sobretot, millorar la imatge pública de la companyia.
P- Quina valoració personal fa del seu pas
per Mercabarna?
R- Ha estat una experiència que m’ha enriquit
molt personalment. He tingut l’oportunitat de
treballar en aquesta empresa que, unint interessos públics i privats, ha aconseguit ésser modèlica en el sector. He escoltat les aportacions
i les inquietuds del seu teixit empresarial, tot
intentant treure el millor partit de les primeres i solucionar les segones. I tot això ha estat possible gràcies a la col·laboració estreta,
constant i rigorosa de l’extraordinari equip humà de Mercabarna.
febrer 2012
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DRIVE THE CHANGE
Gama Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 5,2 hasta 9,8.
Emisiones CO2 (g/km) desde 137 hasta 260.

