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El metro a Mercabarna entrarà en funcionament el 12 febrer
El tram sud de la L9 disposarà d’una
parada a Mercabarna situada just a
l’entrada de la porta K del recinte, on
també s’habilitarà un accés específic
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total, la L9 tindrà 15 estacions, 6 de
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DIA A DIA.
En aquest nou apartat
hi trobareu tota la
informació econòmica
i d’organització interna
de Mercabarna

Des de l’1 de gener ja es pot consultar al web de Mercabarna el Portal
de la Transparència, un apartat on
es recull tota la informació normativa i jurídica, econòmica, de contractació, d’organització interna, de
personal, entre d’altres, relativa a la
societat. L’objectiu d’aquest espai
és incrementar els nivells de transparència i l’accessibilitat a la infor-

mació per part de qualsevol usuari,
d’acord amb les Lleis 19/2013 de 10
de desembre i 19/2014 de 29 de desembre. A més, s’inclou una Bústia
de la Transparència on els ciutadans poden sol·licitar, mitjançant
un formulari, qualsevol informació
pública de Mercabarna. •

L9

La posada en marxa del nou tram de la línia 9 millorarà l’accés en transport públic a la Unitat Alimentària
i suposarà l’arribada del metro a les terminals 1 i 2 de l’Aeroport del Prat.
les quals connecten amb d’altres línies de metro, ferrocarrils de la Generalitat i Renfe.

En paraules dels arquitectes, el projecte aspira a ser intemporal, de bon
envelliment i fàcil de mantenir.

COM SERÀ L’ESTACIÓ DE MERCABARNA?

L’AUTOBÚS 110, SENSE PARADA
AL POLÍGON ALIMENTARI

L’estació del polígon alimentari és
obra de l’estudi d’arquitectura Garcés
De Seta Bonet, responsables també
del disseny de les estacions de la L9
Europa|Fira i Parc Logístic. La principal característica de la infraestructura és la utilització mínima de
materials –amb un clar predomini
del ciment– i la presència d’alguns
elements d’obra, com els puntals de
construcció o els forjats prefabricats.

Quan el metro estigui operatiu, se
suprimirà la parada del 110 del carrer
número 4 de la Zona Franca, al costat
de la porta secundària de Mercabarna. L’autobús, que enllaça l'Avinguda
Carrilet de l'Hospitalet de Llobregat
amb el ZAL, donava servei a molts
usuaris de la Unitat Alimentària. •
Tota la informació sobre com arribar a Mercabarna a:
www.mercabarna.es/informacio-practica/com-arribar
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DIA A DIA.
Les estacions de metro
del tram sud de la L9

Visiteu el Portal de la Transparència a:
www.mercabarna.es/transparencia

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Nou Consell d’Administració
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Segueix-nos a Linkedin, Youtube i Flickr
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Des del passat 11 de desembre, Mercabarna té un nou Consell d’Administració, sorgit arran de les eleccions municipals del 24 de maig.
El nou president és Agustí Colom,
de Barcelona en Comú i regidor
d’Ocupació, Empresa i Turisme de
l’Ajuntament de Barcelona. Colom
substitueix en el càrrec a Sònia Recasens (CiU), que passa a ser consellera per Barcelona Serveis Municipals (BSM). En la vicepresidència
primera repeteix Miguel Ramírez,
adjunt al president de l’empresa
nacional Mercasa, i entra com a vicepresident segon Jordi Torrades,
per Barcelona en Comú, i gerent
de l’Institut Municipal de Mercats
de Barcelona. Els nous consellers
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per BSM, a més de Recasens, són
Francisco Sierra (Ciutadans), Alfred
Bosch (ERC), Montserrat Ballarín
(PSC) i Xavier Idrach (CUP). Per
altra banda, repeteixen en el càrrec
Raimond Blasi (CiU) i Xavier Mulleras (PP). Pel que fa als consellers
per Mercasa, l’única novetat és l’entrada de Vanessa Moreno, que substitueix a Domènec Vila, i es mantenen José Antonio Crespo, Manuel
Estrada-Nora, Ma Jesús Prieto i María Vázquez. I, per últim, del Consell
Comarcal del Barcelonès s’incorpora José María García (PSC) i continua Jordi Martí (CiU). •
Podeu consultar la nova composició del Consell
d’Administració a: www.mercabarna.es/presentacio/
estructura-organitzativa


DIA A DIA.
Imatges de l'estació de
metro de Mercabarna.
Fotografies cedides
per TMB i Adrià Goula
3

DIA A DIA

OBSERVATORI DE TENDÈNCIES

CONSUM NADALENC

Mercabarna analitza els comerços detallistes d’alimentació
regentats per nouvinguts

Els Gremis de Majoristes de Mercabarna presenten les tendències
de venda de productes frescos per al Nadal

Durant el seu primer any, l’Observatori de Tendències de Mercabarna ha promogut la realització de
diferents estudis sobre el comerç i consum de productes frescos. En la darrera presentació de l’any,
titulada “El comprador ètnic: noves tendències de venda” i que va tenir lloc el 2 de desembre, es van
presentar els resultats de l’estudi “El canal de distribució alimentària regentat per estrangers”.

Els representants dels empresaris de fruites i hortalisses i del peix van exposar les previsions de
comercialització de productes frescos per a les dates nadalenques, a més de mostrar algunes propostes
culinàries saludables, innovadores i aptes per a totes les butxaques.

La recerca, elaborada per l’empresa Psyma, va fer palesa la creixent
importància dels comerciants estrangers a Barcelona i la seva àrea
metropolitana, on són els propietaris del 18,5% dels establiments
d’alimentació al detall, uns 2.660
en total.
El director general de Mercabarna, Josep Tejedo, va presentar la
jornada evidenciant el canvi del
sector en els darrers anys, on la
presència de nouvinguts és cada
cop més forta. Per aquest motiu,
Tejedo va destacar que l’estudi és
una eina imprescindible per saber
quina és la situació actual i “conèixer de primera mà quines són les
seves necessitats de compra i les
seves tendències futures”. L’anàlisi
destaca que Mercabarna és conegut per la majoria dels propietaris

d’aquesta tipologia d’establiments
detallistes, a més de ser el principal
canal d’abastiment en la majoria de
productes. De la Unitat Alimentària destaquen la varietat d’assortiment i la relació qualitat/preu dels
productes que s’hi comercialitzen.

UN ANY DE L’OBSERVATORI DE TENDÈNCIES

Des de la seva posada en marxa,
l’Observatori de Tendències de
Mercabarna ha apostat per analitzar en profunditat quins són els
canvis experimentats en el sector
de l’alimentació i les seves tendències. Els seus estudis estan concebuts
com una eina perquè les empreses
de la Unitat Alimentària coneguin la
realitat del sector, valorin de quina
manera pot afectar el seu model de
negoci i, en conseqüència, millorin
la seva competitivitat.

Els altres temes que s’han tractat
durant el 2015 han estat l’aplicació
de l’e-commerce en la comercialització de productes frescos i les oportunitats de negoci lligades a l’auge del
consum d’aliments ecològics. •
Podeu consultar tots els estudis al web de l’Observatori
de Tendències de Mercabarna: http://www.mercabarna.es/
serveis/observatori-de-tendencies-de-mercabarna


DIA A DIA.
Alguns compradors
al Mercat Central de
Fruites i Hortalisses

DESTAQUEM!

LA RELACIÓ DE MERCABARNA AMB EL NOU COMERÇ DETALLISTA

Un any més, el Gremi de Majoristes de fruites i hortalisses (AGEM)
i els del Mercat Central del Peix
(GMP) van organitzar, el 16 de
desembre, la roda de premsa “Per
Nadal, la bona cuina que et cuida”,
on van explicar les tendències de
consum per aquestes festes. L’optimisme de les previsions es va fer
palès en les xifres presentades, que
mostraven un increment general de les vendes en relació amb la
campanya de 2014, entre un 8 i un
10% més en fruites i hortalisses i
un 4% en peix i marisc.
Durant la presentació als mitjans
de comunicació, els Gremis, amb la
col·laboració de l’Escola d’Hostaleria CETT, van presentar un menú
de Nadal infantil i un per a adults,
tots dos basats en productes frescos
i de temporada, plats saludables,
assequibles i originals. Aquestes
idees per als àpats nadalencs es van
difondre amb 40.000 targetons, que
es van repartir entre els consumidors als mercats municipals. •

t
DIA A DIA.
D'esquerra a dreta,
Leandre Serra,
president del GMP;
Jaume Flores i Pere
Prats, president i
vicepresident de
l'AGEM, respectivament

t
DIA A DIA.
Les propostes culinàries
per als àpats de Nadal
elaborades pel CETT

Les propostes es poden consultar amb detall al web
www.pernadalbonacuina.com.

Mercabarna és el canal
d'abastiment líder en diferents categories.
La seva quota de mercat és:

Grau de coneixement
de Mercabarna

96%

Coneix Mercabarna

Índex de compra
a Mercabarna

83%

4%

No coneix Mercabarna

17%

No hi ha comprat mai

89%

30%

Fruites i hortalisses

Vedella i xai

34%

30%

Productes envasats

Embotits

Hi ha comprat
alguna vegada
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DIA A DIA

FORMACIÓ

SOLIDARITAT

RESPONSABILITAT SOCIAL

Mercabarna fa costat
a projectes solidaris

S’amplia el magatzem del Banc dels Aliments
Mercabarna ha condicionat un nou espai on els voluntaris seleccionen
els productes que donen les empreses del polígon alimentari.

La pròxima cita és la Barcelona
Magic Line, una caminada
a favor de les persones més
vulnerables que promou Sant
Joan de Déu.

El proper diumenge 28 de febrer tindrà lloc la
Barcelona Magic Line, una caminada solidària
que organitza l’Obra Social de l’Hospital Sant
Joan de Déu per recaptar fons destinats a
projectes socials, terapèutics, de cooperació internacional i de recerca. Mercabarna se
suma per tercer any consecutiu a la iniciativa
i hi col·labora amb una donació econòmica i
l’aportació de 15.000 unitats de fruita per als
avituallaments. Per altra banda, també hi participaran dos equips formats per treballadors
de Mercabarna, que realitzaran els circuits de
10 i 30 km respectivament.

Aquesta modalitat de formació professional, que està implantada
a països com Alemanya, Àustria o Suïssa, preveu que els centres
educatius i les empreses col·laborin estretament per adaptar el procés
d’aprenentatge a les necessitats del mercat laboral.
Mercabarna s’ha sumat a aquest
model amb la incorporació de dues
estudiants de formació dual en
l’àmbit administratiu, que realitzaran durant tot el curs una part de
les assignatures a l’empresa. Fruit
d’aquesta experiència positiva, es
vol incentivar que les companyies
del polígon alimentari participin
d’aquesta iniciativa, ja que pot ser
molt avantatjosa.



Si la teva empresa
també hi participa,
feu-nos arribar
la vostra foto i la
penjarem al web
de Mercabarna!

QUINS SÓN ELS SEUS BENEFICIS?

Per a les empreses, representa una
oportunitat d’incorporar personal qualificat a les seves plantilles,
mentre que l’alumnat adquireix
experiència professional real i dóna
valor afegit al seu currículum. Du-

DARRERES INICIATIVES DE 2015
Mercabarna va mostrar el seu suport un any
més a la Marató de TV3, en aquesta ocasió
amb la donació de prop de 3.000€, diners que
es van recaptar de l’esmorzar solidari i de les
donacions dels inscrits a la primera cursa de
Mercabarna, celebrada el passat 4 d’octubre.
Per altra banda, es van repartir més de 800 kg
de fruita i hortalisses entre els voluntaris que
van atendre les trucades telefòniques i es van
lliurar sucs i macedònies per a la presentació
del llibre de La Marató.
A més, Mercabarna va donar bananes i mandarines per als 600 nens i nenes que van participar en la novena edició de Construint la Sala.
El taller, que es va organitzar al MNAC el 13 de
desembre, buscava apropar l’arquitectura i la
construcció als més petits d’una manera lúdica
i creativa. •

La FP dual permet a les empreses incorporar
personal qualificat


DIA A DIA.
El magatzem del
Banc dels Aliments
és un espai cedit per
Mercabarna

El passat mes de desembre, Mercabarna va dur a terme les obres
d’ampliació del magatzem del Banc
dels Aliments. A l’espai, que s’ha incrementat en 250 m2, s’hi ha habilitat una zona de triatge dels aliments
que diàriament rep la fundació per
part de les empreses majoristes.
Allà, els voluntaris escullen els productes frescos que són aptes per a
ser repartits i els emmagatzemen en

una sala contigua, on disposen
a més d’una càmera frigorífica.
L’ampliació de la superfície del
Banc dels Aliments es produeix en
un moment en què les aportacions
de les empreses s’incrementen any
rere any. Segons les darreres dades, durant el 2015 les companyies
majoristes van donar 977.902 kg a
l’entitat, un 66,3% més d’aliments
que el 2014. •

rant el primer any, l’alumne realitza
una estada de 80 a 100 hores a cost
zero per a la companyia. És al segon
curs quan, a través d’una beca o
contracte formatiu, la presència de
l’estudiant arriba a les 900 hores.

Nous cursos
per al 2016

QUINS PERFILS HI HA DISPONIBLES?

L’oferta inclou formacions
sobre qualitat i medi ambient,
seguretat alimentària i prevenció
de riscos laborals, entre d’altres.

Actualment hi ha 26 cicles que
s’engloben dins de l’oferta de la
FP dual, alguns dels quals poden
encaixar amb les necessitats de les
empreses del polígon alimentari.
D’entre els estudis que hi formen
part, en destaquen els de gestió administrativa, administració i finances, comerç internacional, logística
i transport i màrqueting
i publicitat, entre d’altres. •


FORMACIÓ
Més informació al:
93 556 34 56 o a
formacio@mercabarna.cat

Els Serveis de Formació de Mecabarna han programat 17 cursos
entre els mesos de gener i juliol
adreçats als treballadors de les empreses del polígon alimentari. D’entre l’oferta, que es pot consultar al
web, hi destaca el curs sobre gestió
de conflictes, que se centra en millorar les relacions interpersonals
per evitar les situacions conflictives
en l’entorn laboral. Per altra banda,
també es durà a terme una formació
sobre la norma ISO 22.000, que recull els elements més importants en
matèria de seguretat alimentària. •
Consulteu els cursos a: www.mercabarna.es/serveis/
formacio/oferta-formativa

NOU SERVEI

S’inaugura un centre d’assessorament
d’empreses de CaixaBank

DIA A DIA.
Un dels avituallaments
de la Barcelona Magic
Line de l'any passat amb
fruites donades per
Mercabarna
6

CaixaBank va presentar a principis de desembre el Centre d’Empreses de Mercabarna, un centre
amb un equip de vuit assessors
especialitzats en banca, riscos, finançament, comerç exterior i tre-
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soreria que té per objectiu donar
servei a les més de 700 companyies que s’ubiquen dins del recinte.
El centre està situat a l’oficina de
CaixaBank (carrer Transversal 8
número 13). •
7

REPORTATGE

Mercabarna premia la innovació
El passat 25 de novembre es van lliurar els guardons ‘Mercabarna Innova’
amb els quals es busca incentivar la posada en marxa de projectes innovadors
entre les empreses de la Unitat Alimentària. En la primera edició, es va
reconèixer la feina de les companyies Fruit Friends i Laumont, que van
presentar una barreta de fruites deshidratades i una APP de bolets per
a cuiners, respectivament.
Amb aquests premis, Mercabarna
distingeix els esforços d’aquelles
empreses que han desenvolupat
projectes innovadors en àmbits
tan diversos com el desenvolupament de nous productes, formats o
packaging, l’ús de noves tecnologies
o la cerca de la sostenibilitat en els
processos, entre d’altres. En paraules del director general de Mercabarna, Josep Tejedo, “la innovació
és el motor de millora constant per
adaptar-se a les necessitats i gustos
canviants dels consumidors i un
factor clau per competir al mercat
actual”. El primer premi, dotat amb

6.000€, va ser per a la companyia
Fruit Friends per les seves barretes
Born GO, les primeres del mercat
elaborades completament amb
fruita. El producte, que és saludable, gustós i fàcil de menjar, és ideal
per ingerir com un snack entre hores o bé mentre es practica alguna
activitat física.
Per altra banda, el segon premi, dotat amb 4.000€, va recaure en una
APP desenvolupada per Laumont,
una empresa especialitzada en la
comercialització de bolets i trufes.
L’aplicació, que rep el nom de Naturchef, està pensada perquè els

“La innovació és un repte
i un incentiu a la curiositat"
EMILI MAJÓ
Soci de Fruit Friends, empresa guanyadora del primer
premi 'Mercabarna Innova'

restauradors i xefs puguin saber en
tot moment quins productes estan
disponibles i planificar amb més
agilitat els seus menús.

El producte amb què vau guanyar els Premis
‘Mercabarna Innova’ són unes barretes de fruita. Com va sorgir aquesta idea? En un principi,
comercialitzàvem la fruita només en bosses,
concebudes com un aperitiu natural i saludable.
Tanmateix, l’experiència ens ha permès anar descobrint de quina manera ens hem de posicionar
al mercat. Arran de l’esponsorització d’alguns
esdeveniments esportius, alguns atletes van tastar

UN JURAT DE PRIMER NIVELL

Format per experts i representants
de l’àmbit universitari, empresarial, administratiu i del món de la
recerca, el jurat va escollir els dos
guanyadors d’entre els set projectes
que es van presentar. Els aspectes
que més es van valorar van ser els
graus de millora aconseguits en relació amb la qualitat del producte,
els processos o el servei al client.

“Si no puges al carro
de la innovació, estàs
fora del mercat”
JORDI SERENTILL
Adjunt de direcció de Laumont, empresa guanyadora
del segon premi 'Mercabarna Innova'

Què representa la innovació en el dia a dia de la
vostra empresa? La innovació és essencial en la
història de Laumont, un element que ens ha permès liderar un projecte que ha anat evolucionant
des dels anys vuitanta fins avui. Al principi, l’empresa es dedicava únicament a la compra de trufa
amb terra que, després de netejar-la i triar-la, exportàvem a França. Actualment, la nostra concepció
va més enllà; per exemple, hem diversificat els productes, hem creat una nova marca, venem a països
tan dispars com el Japó, Singapur, Dubai o els Estats
Units... Si fins i tot atenem els clients per Whatsapp!
Sempre hem sigut conscients que si no puges al
carro de la innovació, estàs fora del mercat.
Us vau presentar als premis 'Mercabarna Innova'
amb una APP per a restauradors. Què us va motivar a endegar aquest projecte? Els clients principals que tenim a Espanya són els cuiners, tot i que
la comercialització dels productes la fem a través
d’empreses de distribució. Com el canal de compravenda no és directe, vam considerar que seria
una bona idea que els xefs poguessin saber quines
trufes i bolets estan disponibles per poder planifi-


DIA A DIA.
D'esquerra a dreta, el
director general de
Mercabarna, els dos
guanyadors dels premis
i els membres del jurat
8

Quin és l’origen de la vostra empresa? Vam
iniciar la recerca d’un producte que tingués tots els
avantatges de la fruita fresca, però que superés els
seus inconvenients (s’ha de pelar, et pots embrutar, a vegades no està suficientment madura...).
Juntament amb el meu soci, Toni Gabarró, vam
viatjar a Sud-àfrica on vam descobrir la fruita semi
deshidratada, un producte molt gustós que es cull
de l’arbre en el moment òptim de maduració, es
deshidrata al sol i es processa de forma natural.
Així, vam posar en marxa Fruit Friends, un projecte
que distribueix fruites semi deshidratades en un
format còmode.
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els nostres productes i ens van animar a buscar
un format diferent, més pràctic de menjar durant l’exercici físic. Amb el pas del temps, vam
madurar la idea de fabricar barretes de fruita i
vam començar a treballar amb uns productors
de Ghana. I així és com van néixer Born GO, les
úniques barretes del mercat fabricades 100%
amb fruita i sense sucres afegits, un producte
completament innovador.
Com a participants d’aquests primers premis,
què valoreu de la vostra experiència?
Mercabarna ha entès el veritable significat de la
innovació dins de les empreses, que sovint es
redueix a àmbits com la tecnologia o la comunicació. Per a nosaltres, la innovació és un incentiu a
la curiositat, un repte. Per tant, aquests guardons
poden ser un element motivacional per als equips
de treball, una manera d’anar més enllà de les
tasques del dia a dia i d’empènyer el grup fora de
l’àrea de confort. Per tot això, desitgem que els
Premis Innova continuïn creixent i que cada cop
siguin més les empreses que hi participin.

car els seus menús. D’aquesta manera, s’agilitza
el procés de compra, perquè el restaurador ja
coneix els productes que pot adquirir. Per això
vam desenvolupar l’APP Naturchef on,
a més del catàleg de productes, també s’hi poden trobar receptes –elaborades conjuntament
amb el CETT de la Universitat de Barcelona–, així
com informació sobre les trufes i els bolets, el
seu origen, etc.
Què diríeu a les empreses de Mercabarna perquè participin en aquesta iniciativa? Considero
que tothom és innovador per naturalesa, però
que a vegades costa adonar-se del que això
significa. Per això, els recomanaria que projectin
com serà la seva empresa en el futur i intentin
imaginar-se quins projectes seran necessaris per
arribar a aquest objectiu. A més, la innovació
motiva els treballadors i dóna visibilitat a la
companyia dins del sector. Per a Laumont, haver
rebut el premi de Mercabarna és un reconeixement a la feina ben feta i a un projecte arriscat,
que ens dóna forces per seguir treballant i tirar
endavant noves propostes.
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SECTOR DE...

FRUITES
FLOR I HORTALISSES

FLOR

La campanya “5 al dia” protagonitza
el calendari del Mercat Central de Fruites
i Hortalisses de 2016

Les Mercademostracions apleguen més
de 2.000 professionals del sector floral


FRUITES I HORTALISSES.
L’estand de Mercabarna
a la fira Fruit Logistica
de 2015

L’edició d’enguany, que portava el
títol “La flor a taula”, va convocar
més de 2.000 professionals
d’arreu d’Espanya. A les propostes
específiques de decoració de les
llars per a les festes de Nadal,
s’hi van sumar d’altres pensades
per a l’ornamentació floral en
l’hostaleria i la restauració. Pel que
fa a les tendències, hi va destacar
la clara aposta per l’opulència
decorativa, amb l’abundància i
la qualitat en els ornaments i els
materials emprats, i el predomini
dels colors or, plata, negre i rosa
rogenc. Aquests treballs deixen
enrere el minimalisme que ha
caracteritzat les mostres dels
darrers anys, marcades sens dubte
per la crisi econòmica.

Les imatges s'han seleccionat a través d'un concurs fotogràfic,
en el qual han participat més de vint escoles catalanes amb
gairebé un centenar de propostes. La guanyadora ha estat
“Tant de gust senyor bolet”, del Col·legi Badalonès, que ens
acompanyarà durant el mes de febrer.
Les dotze imatges que il·lustren
cadascun dels mesos d’aquest
almanac són les guanyadores i
finalistes del concurs de fotografia “Viu 5 al dia”, organitzat
per Mercabarna i pel Gremi de
Majoristes de Fruites i Hortalisses (AGEM). Més d’una vintena
d’escoles van presentar un centenar d’instantànies on mostren la
seva particular visió de Mercabarna i el seu pas per “5 al dia”,
una campanya que promou el

consum de fruites i hortalisses
entre els escolars catalans des de
fa més de 16 anys.
Les persones que estiguin interessades a aconseguir un exemplar del calendari, també disponible en format butxaca, poden
dirigir-se a les oficines del Mercat
Central de Fruites i Hortalisses
de Mercabarna. Si ho preferiu, us
el podeu descarregar de l’apartat
sectorial de fruites i hortalisses
del web de Mercabarna. •

Mercabarna, present
a la fira Fruit Logistica
de Berlín

1er
Premi

3er
Premi

2on
Premi


FRUITES I HORTALISSES.
Primer premi per al
Col·legi Badalonès;
segon premi per a
l’Escola Sagrada Família i
tercer premi per a l’Escola
Muntanya del Drac
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Del 3 al 5 de febrer, Berlín es tornarà a convertir en la capital del
sector hortofructícola internacional gràcies a la 22a edició de Fruit
Logistica. Les xifres assolides per
la fira el 2015 reafirmen el seu lideratge dins del sector. L’any passat hi
van haver 2.795 expositors i hi van
assistir més de 65.000 visitants de
137 països. Com en els darrers anys,
Mercabarna i AGEM tindran un estand dins de la fira compartit amb el
Port de Barcelona i Grimaldi Lines,
situat al pavelló 10.2 (estand B-04),
des d’on s’oferirà als compradors
internacionals de fruites i hortalisses una solució d’aprovisionament
integral des de Barcelona. A més,
Mercabarna reforçarà el seu posicionament com a Hub Alimentari
del Mediterrani i mostrarà l’àmplia
oferta de productes i de serveis que
ofereixen les empreses hortofructícoles del recinte. L’estand també
busca ser un punt de trobada per a
aquelles companyies de Mercabarna que assisteixin a la fira. •

CONCURSOS, DEMOSTRACIONS,
CONFERÈNCIES...

Dins de les Mercademostracions
es van organitzar tres concursos
centrats en l’ornamentació
nadalenca. Per començar, les set
millors escoles d’art floral de l’Estat

van presentar les seves propostes
de decoració d’una taula d’un
restaurant, reconeixement que
va recaure en la feina de l’Escola
d’Art Floral de Catalunya. També
va tenir lloc un concurs de corones
de Nadal, on l’obra de Marta
Garcia va ser l’escollida d’entre les
presentades per 17 floristes. I per
últim, 10 empreses majoristes de
Mercabarna-flor van participar
en el concurs d'arranjament
d’arbres de Nadal, que finalment
va guanyar Mosimoll. El programa
de la jornada va incloure l’actuació
del mestre floral armeni, Araik
Galstyan, que va ser l’encarregat de
conduir l’espectacular demostració
floral “Christmas World Premium”
davant d’un públic format per
450 assistents. A més, durant
el dia també s’hi van realitzar
les conferències “Presentem el
Nadal", “Gastronomia i flors”
i “El Gremi de Floristes: aposta
de futur”. •

El peix de proximitat
i el d’aqüicultura
guanyen pes
a Mercabarna
L'1 de desembre va tenir lloc la
jornada “Peixos dels nostres
mars: més a prop, més fresc”
organitzada per Mercabarna,
a través de l’Associació Clúster
Alimentari de Barcelona, i el
Clúster Acuiplus.
Segons les dades presentades per
Mercabarna, el Mercat Central del
Peix ha incrementat en els darrers
10 anys la comercialització del peix
de les costes espanyoles, passant
del 44% al 59%; mentre que ha
descendit el procedent de països
comunitaris (del 36% al 22%) i de
tercers països (del 20% al 19%).

Visiteu la galeria de fotos de les Mercademostracions
al Flickr de Mercabarna

“El peix de proximitat
augmenta a Mercabarna
en els darrers 10 anys"

FLOR
Una imatge de
Mercabarna-flor el dia de
les Mercademostracions


FLOR
El mestre Araik
Galstyan, durant
la demostració floral

Per altra banda, el peix de cultiu
ja suposa el 23% del total del peix
fresc que es ven a Mercabarna,
amb una clara tendència a l’alça
des del 2011. Els experts del sector
que van participar a la jornada van
destacar la necessitat de formar els
ciutadans sobre la diversitat dels
nostres mars, així com millorar la
informació al consumidor en el
punt de venda.
També van apostar per impulsar
un registre per a reconèixer el peix
de proximitat i, per últim, van incidir en la importància d’invertir en
I+D+i per millorar la competitivitat en la pesca de proximitat
i l’aqüicultura. •
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