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CONSUM NADAL

Dissenyant la futura Unitat Alimentària
de Montevideo

Els Gremis de Majoristes presenten
les previsions de vendes per al Nadal

Mercabarna, Mercasa i la consultora Deloitte segueixen amb
l’elaboració del pla mestre, iniciat el mes de juny, que ha de culminar
amb la construcció d’un polígon alimentari a la capital d’Uruguai.

Una quinzena de periodistes van assistir, el passat 17 de desembre,
a la roda de premsa organitzada pels Gremis de Majoristes de Fruites
i Hortalisses (AGEM) i del Peix (GMP) per donar a conèixer les
previsions de comercialització de productes frescos per a les festes
nadalenques.

Un cop finalitzat l’estudi de mercat
sobre la situació i les necessitats de
la distribució i el comerç alimentari a l’entorn de la nova Unitat
Alimentària de Montevideo, el
consorci integrat per Mercabarna,
Mercasa i Deloitte ha estat treballant, des del setembre, en les altres
fases del pla mestre: la part tècnica
i la d’inversions.
Precisament, per presentar els resultats de la part tècnica, responsables de Mercabarna van viatjar
la setmana del 10 de desembre a
Uruguai. Allà es van reunir amb els
membres del consorci de la Unitat
Alimentària de Montevideo per
mostrar-los la proposta de disseny
d’infraestructures i instal·lacions
d’aquest futur recinte alimentari.
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Reproducció del model Mercabarna
La proposta es basa en reproduir a
Montevideo un model d’unitat alimentària com el que ja funciona a

Mercabarna. D’aquesta manera,
es preveu ubicar, en un terreny
d’unes 95 ha., el nou mercat de
fruites i hortalisses de la capital
uruguaiana, que substituirà a
l’actual Mercado Modelo, un
equipament que ja s’ha quedat
antic i obsolet. A més, es destinarà una zona al desenvolupament
d’empreses que aportin valor afegit
i serveis especialitzats a les firmes
alimentàries de producte fresc,
companyies de serveis logístics,
càmeres de fred, infraestructures
de gestió de residus, telecomunicacions, entre d’altres.
En el propers mesos es presentaran, també, les últimes fases del
projecte com és la corresponent
a l’anàlisi de les inversions i la rendibilitat del projecte. L’objectiu és
tenir enllestit el pla mestre durant
el segon trimestre de 2014.


DIA A DIA. Imatges
de la roda de premsa
organitzada pels Gremis
Majoristes de Fruites i
Hortalisses i del Peix.

En aquesta tradicional trobada amb la premsa, el president
d’AGEM, Casimiro Llorens, i el
president del GMP, Leandre Serra,
van explicar quines serien, segons
les seves previsions, les fruites i
hortalisses i els peixos i mariscs
amb millor relació qualitat-preu
per al Nadal, amb l’objectiu d’orientar els ciutadans de cara a les
compres per als àpats de les Festes.
Els presidents dels Gremis van
mostrar un optimisme moderat
pel que fa a les vendes per aquestes dates tan assenyalades i ho van
atribuir, bàsicament, a un cert repunt del consum interior, a l’estabilitat en general dels preus i a les
exportacions.
Sota el lema “Viu la il·lusió del
Nadal a la Taula”, les associacions majoristes de Mercabarna van
presentar, com ja és habitual, dues
propostes de menús saludables i
econòmics –de 13 i 15 € per persona– per aquestes Festes. Els plats
van ser elaborats per l’Escola d’Hoteleria i Turisme CETT amb l’aval
de la Fundació Dieta Mediterrània.

Aportacions solidàries

Durant la roda de premsa, els representants dels Gremis de Majoristes van anunciar que per segon
any consecutiu tornarien a donar
productes frescos a dos menjadors
socials de Barcelona i Sabadell per
elaborar el menú del dinar de Reis
per a uns 200 usuaris d’aquests
centres. Aquesta acció se suma
a la ja habitual col·laboració de
Mercabarna i de les associacions
empresarials de la Unitat Alimentària amb el Banc dels Aliments.

Més informació a: http://www.mercabarna.es/serveis/
assessoria


DIA A DIA. El Mercado
Modelo de Montevideo, a
l’actualitat.

Responsabilitat social

Vine a donar sang!
El proper 8 de gener, els usuaris
de Mercabarna que ho desitgin
podran donar sang sense moure’s
del recinte, gràcies a la una unitat
mòbil del Banc de Sang i Teixits
que estarà instal·lada a les
marquesines del Mercat Central
de Fruites i Hortalisses, de 9 a 14h
del matí. La donació de sang és
un acte altruista que contribueix
a salvar vides.

L’EDITORA NO COMPARTEIX
NECESSÀRIAMENT LES OPINIONS
EXPRESSADES EN AQUESTA PUBLICACIÓ
DIPÒSIT LEGAL: B-45177-2013
ISSN: 1133-9383
Per a més informació sobre
Mercabarna o sobre dades de
comercialització i preus, pot consultar:
www.mercabarna.es
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RECORDA!

8 de gener
9 a 14h
Es precisen 1.000 donacions
diàries de sang a Catalunya
per fer intervencions quirúrgiques
o tractar malalties.
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LOGÍSTICA

ORGANIGRAMA

El Port de Barcelona explica els serveis
que ofereix a les empreses de producte fresc

Jubilacions a l’equip
directiu de Mercabarna

Buscar aliats estratègics que ajudin les empreses en l’exportació i
importació de productes. Aquesta és una de les vies que Mercabarna
ha treballat amb més intensitat al llarg d’aquest any, com a part
del projecte de convertir aquesta Unitat Alimentària en el Hub
Alimentari del Mediterrani, el centre de referència pel que fa a la
redistribució de productes frescos cap a la resta d’Europa.

Després de 30 anys treballant
a Mercabarna, 26 dels quals com
a director de l’Àrea de Mercats
Majoristes i Promoció, Joaquim Ros
s’ha jubilat a mitjan desembre.
Ros va entrar a Mercabarna l’any
1983 com a cap del Mercat Central
de Fruites i Hortalisses, un càrrec
que va ocupar fins el 1986. L’any
següent, després d’una experiència
professional en una altra empresa,
va tornar a Mercabarna, ja com
a responsable de l’Àrea de Mercats
i Promoció. Durant aquests anys,
també ha dirigit dos departaments
estratègics dins de Mercabarna,
com són el de Comunicació i el
d’Estudis i Desenvolupament.Així
mateix, a finals de novembre, també
es va jubilar Josep Maria Monràs,
el responsable del departament
d’Administració i Comptabilitat de
Mercabarna en el últims 30 anys.

I, en aquest context, s’emmarca el
seminari impartit pel Port de Barcelona el passat 4 de desembre a
Mercabarna, que va servir per donar
a conèixer els serveis d’assessorament en temes logístics que aquesta
institució ofereix a empreses com
les que operen en el recinte.
El cap d’Estratègia del Port, Jordi
Torrent, i diversos responsables
del departament de Cadenes Logístiques van ser els encarregats
d’explicar aquests serveis i d’abordar d’altres temes d’interès, com
l’eficiència en la cadena de valor dels

productes frescos, la factura portuària o les taxes, entre d’altres. Seguint
aquesta estratègia de col·laboració
entre Mercabarna i el Port de Barcelona ja s’estan preparant d’altres
accions. Per exemple, la participació
conjunta a la fira internacional Fruit
Logistica, que se celebrarà al febrer
a Berlin; o la participació del Port
de Barcelona dins del nou clúster
“Mercabarna Export”, cosa que
permetrà millorar les línies de cooperació entre les companyies del
polígon alimentari i els diferents
operadors del Port.

DIA A DIA. Imatge de la
terminal de contenidors
Moll Prat-BEST del Port
de Barcelona.
Imatge cedida pel Port de
Barcelona (Ramon Vilalta).


DIA A DIA.
El Port de Barcelona va
presentar els seus serveis
logístics en el seminari
celebrat a Mercabarna.


DIA A DIA.
Imatge d’arxiu de la
parada del bus PR4
dins de Mercabarna.
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REPORTATGE. El nou
clúster “Mercabarna
Export” potenciarà la
internacionalització de les
empreses alimentàries.

MOBILITAT

El bus PR4 no pararà
a Mercabarna
A partir de l’11 de gener, la línia d’autobús
PR4 ja no tindrà parada dins de Mercabarna.
Aquesta decisió respon a la poca utilització
d’aquesta línia per part dels usuaris de la
Unitat Alimentària. El PR4 unia de forma
directa l’estació de Renfe del Prat de Llobregat
amb Mercabarna, el polígon Pratenc, la Zona
Franca i la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL)
i es va posar en funcionament el juny de 2006.
Com a alternativa, els usuaris podran seguir
utilitzant la línia 21, que també enllaça amb
l’estació de tren del Prat i té tres parades a
l’exterior de Mercabarna, just a tocar de les tres
portes d’accés al recinte.

Impuls a les exportacions
Mercabarna vol facilitar la sortida de les empreses de la Unitat Alimentària
als mercats internacionals. I, per això, ha posat en marxa el clúster
“Mercabarna Export”. Una iniciativa que, a través de la col·laboració
i l’establiment de sinergies entre empreses, entitats i institucions, ajudarà
a exportar més i millor.
El clúster “Mercarbarna Export”
compta ja amb 27 socis, la majoria
membres de l’Associació Clúster Alimentari de Barcelona i 5 empreses
més que s’han incorporat després de
la presentació en societat d’aquesta
iniciativa. Tots ells ja estan treballant, des de fa alguns mesos i sota la
coordinació de Mercabarna, en un
full de ruta dissenyat en base a les
inquietuds i necessitats de les pròpies
empreses i que ha de servir per incrementar o, en alguns casos iniciar, la
seva activitat internacional.

Aquest full de ruta se centra en tres
eixos bàsics per a l’exportació: el
comercial, el logístic i el financer.
L’objectiu és crear grups de treball
específics a mesura que vagin sorgint projectes concrets en cadascun
d’aquests eixos.
Un exemple recent és el grup creat, a mitjan desembre, dins de l’eix
comercial, on es va parlar sobre les
accions que es faran a la fira Fruit
Logistica –que se celebrarà el febrer a Berlín i en la qual hi participarà Mercabarna. En aquest grup,

també es va elaborar un calendari
de fires d’interès per al 2014-15 i es
van apuntar possibles missions comercials a realitzar, tan directes (visitant clients potencials en els seus
països) o inverses (visites de clients
potencials a Mercabarna).
Per al gener està previst constituir un grup dins de l’eix logístic,
que tractarà sobre com optimitzar
el transport terrestre de producte
fresc i comptarà amb l’assessorament d’empreses com Tae
Transports o Logístic Pavelló G.
5
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REPORTATGE.
El conseller d’Agricultura,
el director general de
Mercabarna i el president
d’ASSOCOME, durant la
presentació del clúster
“Mercabarna Export”.

Oportunitats logístiques

Presentació del nou clúster

Malgrat que el clúster “Mercabarna Export” ja porta uns mesos
de rodatge, la presentació pública
d’aquesta iniciativa es va fer el
5 de novembre, en un acte que
va comptar amb la presència del
conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat, Josep
Maria Pelegrí, i l’assistència de
més de 70 empresaris i representants d’institucions i entitats.
Durant la presentació institucional, Pelegrí va destacar la importància d’aquest clúster perquè un
sector “tan potent i dinàmic com
l’agroalimentari tingui encara
més oportunitats per créixer”.
Per la seva banda, el director
general de Mercabarna, Josep
Tejedo, va remarcar que el clúster neix “per donar resposta a les
necessitats de les firmes que vulguin exportar”. A més, va afirmar
que el clúster serà un èxit si és capaç d’aportar “resultats tangibles
i concrets a les empreses”. Finalment, el president de l’Associació
de Concessionaris de Mercabarna (ASSOCOME), Joan Llonch,
va assegurar que “s’ha de seguir
apostant per l’exportació”, una
línia de negoci que –va dir– “ja és
habitual entre moltes empreses
del recinte”. “El 2013 les exportacions ja suposaran al voltant del
27% de les vendes”, va afegir.

en tres blocs temàtics, en els quals
es va fer una primera aproximació
als eixos estratègics que es treballaran en el nou clúster. El director
comercial de Cocedero de Mariscos, Francesc Sanmartín, va encetar
el bloc dedicat a l’eix comercial,
explicant l’experiència de la seva
empresa a l’hora d’introduir-se en
nous mercats. Seguidament, el gerent de Mercados Exteriores, José
Montoro, va presentar els resultats
d’uns estudis de mercat realitzats, a
petició de les empreses del clúster, a
països com Alemanya i Polònia, per
detectar clients potencials per a les
firmes hortofructícoles, i a Polònia i la Xina, per detectar el mateix
però per a les empreses del peix.
“Aquests potencials clients queden
impressionats per la varietat i quantitat d’oferta i l’agilitat en el servei
que ofereixen les firmes de Mercabarna i això ho hem d’aprofitar”,
va dir Montoro.
De fet, la primera acció concreta
derivada dels resultats d’aquests estudis ja es va dur a terme durant la
fira Seafood Barcelona, celebrada a
l’octubre. En aquest marc, Mercabarna va organitzar una trentena
d’entrevistes entre empreses del
peix del recinte i potencials compradors de Polònia.

Missions comercials
en mercats potencials

Per obrir la jornada, l’economista i
professor d’IESE, Jaume Llopis, va
oferir una conferència centrada en
explicar els encerts, errors i beneficis de la internacionalització.
La resta de la jornada es va dividir
6
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Un altre eix clau en l’exportació
és el logístic. Així ho va destacar el
gerent de Logístic Pavelló G, Joan
Capdevila, que en la seva intervenció va incidir en el paper del nou
clúster a l’hora de cercar les millors solucions en aquest camp per
a les empreses.
La jornada va comptar amb la presència del comercial manager de
Grimaldi Logística España, Francesco Decandia, que va explicar
els serveis de transport marítim
que ofereix aquesta companyia i
va ressaltar la voluntat de “treballar amb Mercabarna per establir
noves rutes comercials”. Per la
seva banda, Anaïs Fàbregas, del departament de Desenvolupament
de Càrrega d’AENA, va presentar
l’Aeroport com un “aliat estratègic en l’exportació de peribles” i
va apuntar que s’està treballant en
noves destinacions i accions per
fidelitzar els clients.

Les claus de l’estratègia financera

La jornada va concloure amb el
bloc dedicat a la part financera,
que va comptar amb les intervencions del director general de
Fruites i Hortalisses Gavà, Joan
Llonch, i del director de l’Àrea
d’Internacionalització Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Mª Cervera. Els dos
ponents van destacar la importància de seleccionar bé els clients
internacionals i de desenvolupar
relacions de confiança amb ells. A
més, Cervera va apuntar algunes
claus per decidir la millor estratègia financera a l’hora d’exportar.
Les empreses que vulguin rebre més informació i/o
formar part del nou clúster “Mercabarna Export”
poden fer-ho trucant al telèfon 93 556 30 00 o a través
del correu electrònic: info@clusteralimentari.cat

L’entrevista

“Estar als mercats exteriors
és com competir a la Champions”
Jaume Llopis, economista i professor del Departament
de Direcció Estratègica d’IESE

Llopis ha ocupat, durant 33 anys, càrrecs de responsabilitat en empreses com
el grup Agroalimen, Moulinex, Nestlé o Borges. Tota una experiència acumulada
que el converteix en una veu autoritzada a l’hora de parlar sobre estratègia
i competitivitat empresarial. Des de 2002, comparteix els seus coneixements
com a professor de l’escola de negocis IESE i, també, a través de llibres,
seminaris i conferències, com la que va oferir durant la presentació del clúster
“Mercabarna Export”.

Vostè utilitza molt la frase: “exportació o decadència”.
La situació és així de contundent? És una frase que
resumeix la importància de la internacionalització,
sobretot en moments de crisi. Tot i que en les èpoques
de creixement, moltes empreses no han tingut aquesta
necessitat perquè ja ho venien tot en el mercat local,
sempre he recomanat tenir una part del negoci en
mercats exteriors.

no només venen sinó que tenen delegacions a l’exterior.
És una visió a llarg termini i més sostenible.

I per què? Les empreses que exporten guanyen en
competitivitat. Si estàs als mercats exteriors competeixes
a la Champions! També et fas més gran i més productiu i
pots afrontar millor les crisis. És a dir, si passa qualsevol
contratemps en el mercat interior t’afecta menys, ja que
tens més diversificat el risc. La internacionalització és
imprescindible per a la supervivència de l’empresa a mig
i llarg termini.

Però moltes pimes deuen estar pensant que fer això no
és tan fàcil...Per a les petites i mitjanes empreses, com
moltes de les que hi ha a Mercabarna, és clau unir-se i
aprofitar sinergies. Per exemple, complementar la teva
oferta amb d’altres productes, fer distribució conjunta... I,
en aquest sentit, són molt útils les aliances estratègiques
o la formació de clústers com el que s’ha creat a
Mercabarna per fomentar l’exportació.

El sector de l’alimentació és un dels més experimentats
en això d’exportar? Sense dubte. A més, és un sector
amb molt bona imatge internacional, gràcies sobretot a
la qualitat dels productes que s’exporten. Tenim molts
casos de pimes que venen als mercats exteriors, com
per exemple, una petita empresa de la Vall d’Aran que
ven caviar a Rússia!!! També ha ajudat molt a consolidar
aquesta bona imatge el fet que a Catalunya hi ha
alguns dels millors cuiners del món. El fenomen de l’alta
gastronomia catalana ha donat un impuls important a les
empreses d’alimentació.
Vostè parla de dos perfils d’empreses exportadores: les
oportunistes i les proactives. Quines diferències hi ha
entre les dues? Les oportunistes són aquelles que fan
operacions internacionals puntuals i sense perspectives
a llarg termini. Per exemple, perquè tenen un excedent
de producció. En canvi, les proactives tenen la
internacionalització com a estratègia d’empresa. Algunes

Amb la crisi les “oportunistes” hauran crescut molt? Sí,
però el meu consell és que les empreses, tot i començar
per un motiu oportunista, es facin un lloc en d’altres
mercats amb bases sòlides, trobant distribuïdors, clients
fixes, etc.

La internacionalització és
imprescindible per a la
supervivència de l’empresa
a mig i llarg termini.

Què ha de tenir una empresa per afrontar un procés
d’internacionalització? No val només parlar anglès! És un
aspecte important, però també s’han de tenir en compte
d’altres coses, com per exemple conèixer les tècniques del
comerç internacional. Però, bàsicament, l’empresa ha de
tenir una mentalitat internacional i, en això, l’empresari ha
de donar exemple, trepitjant nous mercats, visitant clients...

I en aquest procés, què podem fer per evitar errors?
Les empreses s’han de plantejar tres qüestions bàsiques.
Quin és el meu avantatge competitiu, és a dir, que
puc aportar en aquell mercat que em diferenciï de
la competència. Segon, trobar el contacte, sigui un
comercial, client, distribuïdor, etc. adient i, tercer, quins
recursos humans i econòmics tinc per dedicar-me a la
internacionalització.
Suposo que les empreses que s’inicien en l’exportació
és millor que comencin per mercats propers...
Sí, sempre és millor. És important la proximitat i que
la cultura i els hàbits de consum siguin similars. Per
entrenar-se va bé començar en un entorn que no sigui
massa hostil. No obstant, dit això, actualment hi ha
tantes facilitats logístiques que qualsevol empresa pot
arribar a qualsevol punt del món i trobar nínxols de
mercat on poder oferir el seu avantatge competitiu,
alguna cosa que no aporti cap altre. D’això en tenim
molts exemples en el sector alimentari.
Per exemple? Quan jo estava al Grup Borges produíem
oli de granet de raïm i vam trobar un petit nínxol de
mercat a Dinamarca. O, també tenim el cas, d’una petita
empresa de Palència que actualment comercialitza a
Estats Units el tradicional gall d’indi d’Acció de Gràcies
envasat i llest per cuinar.
Com valora iniciatives com la del clúster “Mercabarna
export”? Creu que pot ajudar realment a les empreses
a exportar més? El potencial exportador de les
empreses de Mercabarna és enorme, tan per aquelles
que ja ho fan com per les que comencen ara. De fet,
les firmes que ja formen part d’aquest clúster exporten
per valor de més de 1.000 milions d’euros. Per tant hi
ha una bona base, i el clúster permetrà potenciar-ho
encara més.
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FORMACIÓ

Comunica els teus projectes
de forma eficaç

ENTREVISTA

“Has de crear un vincle
emocional amb la persona
que t’escolta”

Mercabarna organitzarà el 29 de gener una jornada
on s’explicaran les claus per fer una bona presentaació.


Jornada “Claus
per emocionar
el públic”
29 de gener
de 9 a 10h

Albert Riba, empresari i fundador
d’Inpreneur
Com ha de ser una bona presentació
comercial? Ha de ser directa, sintètica i
amb un gran component emocional que et
permeti crear un vincle emocional amb la
persona que t’escolta.

El 2014, forma’t a Mercabarna
Amb l’arribada del nou any, es posen en marxa
de nou els cursos dels Serveis de Formació de
Mercabarna.

En el document que s’encarta dins d’aquesta revista, trobareu l’oferta
formativa d’aquest centre per al primer semestre de 2014 i que s’adreça
a tots els treballadors de la Unitat Alimentària. Com ja és habitual, es
faran cursos dedicats a la seguretat alimentària i manipulació de producte
fresc, la prevenció de riscos laborals, la conducció de carretons,
d’idiomes, d’informàtica i de desenvolupament d’habilitats comercials.
Més informació sobre els cursos dels Serveis de Formació a: www.mercabarna.es/
serveis/formacio/cursos.html

Com s’aconsegueix crear aquest vincle?
És crucial saber a qui li estic venent el producte i adequar el discurs a aquesta persona. La clau està en què el teu interlocutor
percebi que entens la seva necessitat i que
el teu producte és la resposta.
La idea seria vendre solucions no
productes... En un mercat tan competitiu
on hi ha tanta oferta de productes similars,
la diferència la pot marcar la persona que
presenta aquell producte i com el presenta.
Per això, a la jornada a Mercabarna, posarem exemples d’empreses que estan destacant perquè tenen dins de l’organització
persones que saben comunicar.
Quins errors es comenten freqüentment?
Els errors moltes vegades se centren en els
materials que s’usen a les presentacions.
Powerpoints massa carregats o amb un
excés de missatges. I un altre aspecte que
falla és que sovint no hi ha interacció amb
la gent que t’escolta. Fer una presentació
ben feta té la seva complexitat però quan
ho domines els beneficis en la teva activitat es veuen ràpidament.

Tots coneixem casos d’empreses,
productes o serveis que, tot i ser de
qualitat, no triomfen, i també casos
a la inversa, projectes o idees bastant discutibles que han estat un
èxit. És ben probable que el que va
marcar la diferència entre uns i els
altres va ser el com es van comunicar o presentar aquests projectes al
públic. I és que la comunicació en el
món empresarial és un factor clau
i sovint se li presta poca atenció.
“Podem tenir el millor producte o
servei del món, però si no el sabem
explicar de manera efectiva el més
probable és que tornem a casa amb
les mans buides”, apunta Maite Pa8

lat, responsable dels Serveis de
Formació de Mercabarna. Per
aquest motiu, el centre de formació
de Mercabarna celebrarà, el proper
29 de gener, de 9 a 10h, la sessió
“Claus per emocionar el públic”,
on es donaran a conèixer algunes
pautes per comunicar d’una manera
eficaç i fer presentacions comercials
amb un toc diferent. L’encarregat
d’impartir aquesta xerrada gratuïta
serà l’Albert Riba, fundador de l’empresa Inpreneur, empresa dedicada
a l’emprenedoria corporativa.

Per assistir a la jornada podeu trucar al telèfon
93 556 34 56 o a través del correu electrònic
formacio@mercabarna.cat
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SECTOR DE...

FRUITES I HORTALISSES

FLOR

Pavelló Polivalent

Mercabarna participarà
a Fruit Logistica

Mercabarna-flor t’inspira per al Nadal
Les Mercademostracions són l’escenari ideal per aportar idees originals
i econòmiques als floristes de cara a la campanya de Nadal

FLOR. Prop de 1.800
professionals van veure
propostes innovadores
per decorar el Nadal.

La fira Fruit Logistica, que se celebra cada any a Berlin, és el punt
de trobada més important per als
professionals hortofructícoles d’arreu del món. Xifres com els prop
de 2.500 expositors i els més de
58.000 visitants de 130 països que
van estar a la fira de l’any passat
així ho demostren.
Seguint amb l’estratègia de potenciar l’activitat internacional de les
firmes del recinte, Mercabarna ha
apostat per estar present en l’edició
d’enguany d’aquesta fira –que se
celebrarà del 5 al 7 de febrer–, amb
un estand conjunt amb el Port de
Barcelona i Grimaldi Lines.

Aquest estand servirà per promocionar Mercabarna entre els professionals com la gran plataforma
de distribució d’aliments frescos
del sud d’Europa. A més, serà un
espai de trobada per a les empreses
de Mercabarna que hi assisteixin,
tant per a la dotzena de firmes del
sector hortofructícola que participaran com a expositors a la fira
o per a aquelles que hi seran com
a visitants. Així mateix, el clúster
“Mercabarna Export” organitzarà
en el marc de la fira tot un seguit de
reunions comercials B2B entre les
companyies del recinte i potencials
clients internacionals.



Del 5 al 7 de febrer
BERLÍN


FRUITES I HORTALISSES.
Imatge de l’edició
passada de Fruit Logistica.

Prop de 1.800 floristes van assistir,
el passat 17 de novembre, a la 30a
edició de les Mercademostracions.
Aquest acte, any rere any, converteix Mercabarna-flor en un gran
aparador de les últimes tendències
en decoració floral nadalenca on es
poden veure tota mena de treballs
i productes que combinen tradició
i originalitat.
Tal i com va explicar la tinenta
d’alcalde de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Barcelona i presidenta de Mercabarna, Sònia Recasens, “aquesta jornada és, sense
dubte, l’escenari ideal per aportar
idees originals i econòmiques als
floristes per animar als ciutadans
a decorar les seves llars i comerços
aquest Nadal”.

Demostracions carregades
de creativitat

Les encarregades de mostrar alguns dels treballs més trencadors
van ser 8 de les escoles d’art floral
10

més importants d’Espanya que, al
llarg del matí, van fer demostracions i exposició de composicions
nadalenques d’allò més variades. Ja
per la tarda, i seguint la mateixa temàtica, els tres primers classificats
de la Copa d’Europa Junior d’Art
Floral van ensenyar als assistents
com decorar el Nadal de la manera
més original.

Les escoles d’art
floral presents a les
Mercademostracions van
mostrar alguns dels treballs
més trencadors
Les empreses del Mercat també
van voler aportar les pròpies
seves idees i algunes d’elles van
instal·lar espais de demostració
a les parades, amb l’objectiu
d’ensenyar als floristes com
treure el màxim rendiment
als seus productes.
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Concursos per oferir noves idees

Un bon viver de noves idees també
van ser els diferents concursos que
es van celebrar durant les Mercademostracions. El de Decoració
d’Arbres de Nadal va comptar amb
la participació de 15 majoristes del
Mercat, que van arranjar els avets
amb els seus propis productes. L’altre concurs va ser el de treballs nadalencs econòmics, en el qual hi
van participar 19 floristes, presentant composicions florals de preu
assequible i carregades de bellesa i
creativitat.

El Pavelló Polivalent
actualitzarà les seves
instal·lacions
Mercabarna i les 11 empreses
majoristes del Pavelló
Polivalent van signar, el passat
8 de novembre, un acord per
modernitzar les instal·lacions
d’aquest centre.

Les obres d’adequació consistiran a fer millores
en diferents infraestructures com el sostre del
Pavelló, el paviment dels molls, la xarxa d’abastiment d’aigua, els sistemes antiincendis, entre
d’altres. En paraules de la secretària del Pavelló
Polivalent i responsable de l’empresa Bebicash,
Eva Clemente, l’acord “suposa un pas endavant
per a la nostra Unitat Alimentària, una garantia
de continuïtat i un valor afegit als nostres negocis”. Segons l’acord, les empreses d’aquest
centre assumiran el cost de les obres i tindran la
possibilitat, si així ho decideixen, de renovar els
seus contractes –que finalitzaven el 2020–, un
màxim de 20 anys més. Un fet que, segons Clemente, “ens permet invertir en millores sabent
que tenim fins 2040 per amortitza-ho i això ens
dóna confiança a nosaltres, als nostres proveïdors i als bancs”. Aquestes obres, que costaran
prop de 350.000 euros, començaran el mes de
febrer i es preveu que finalitzin en un període
de tres mesos.

PEIX

Es constitueix la comissió d’obres
de modernització del Mercat Central del Peix


DIA A DIA.
Els productes exòtics van
tenir un protagonisme
important durant les
Mercademostracions.

Mercabarna i el Gremi de Majoristes del Mercat Central del Peix
(GMP) han posat en marxa,
al novembre, la comissió de seguiment de les obres d’actualització
d’aquest centre. Aquesta comissió
és l’encarregada de planificar i abordar les 25 actuacions diferents que
s’han de fer per adequar aquesta
instal·lació a les últimes normatives
europees i espanyoles en matèria de
seguretat alimentària i medi ambient, així com per millorar els serveis
que es presten als usuaris. Les obres
d’actualització, que tindran un cost

total de més de 9 milions d’euros,
s’iniciaran a principis de 2014 i es
faran de formaesglaonada, per tal
de compaginar-les amb el funcionament habitual del Mercat. Aquest
projecte de modernització és fruit
de l’acord, signat el passat mes de juliol, per l’Ajuntament de Barcelona,
Mercabarna, el GMP i els Aplegadors del Mercat, on s’estableix que
els empresaris costejaran les obres
i, com a compensació, podran estendre fins a 18 anys més les seves
concessions administratives, que
expiraven el 2020.


POLIVALENT.
Foto del pavelló interior
i exterior.
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