mercabarna

l'informatiu del hub alimentari del Mediterrani® | gener 2015 | núm. 307
L'ENTREVISTA pàg. 06

Els presidents dels gremis alimentaris
del recinte i el director general
de Mercabarna fan balanç del 2014
Josep TEJedo | Joan Llonch | Leandre Serra | Casimir Llorens i Jaume Flores

DIA A DIA... pàg. 03

Els Gremis de Majoristes
presenten les seves
propostes per als àpats
de Nadal

SECTOR DE pàg. 09

Mercabarna, AGEM,
el Port i Grimaldi
participaran junts
al febrer a la fira
Fruit Logistica

FORMACIÓ pàg. 08

Aquest 2015 forma't
a Mercabarna

dia a dia

Staff
Director general de Mercabarna
JOSEP TEJEDO FERNÁNDEZ
Directora de la publicació
ingrid buera nadal
Redactor
MONTSE DIEGO PÉREZ
Fotografia
ANTONI BOFILL

CLÚSTER

CONSUM NADALENC

L’Associació Clúster Alimentari posarà
en marxa noves comissions centrades en
innovació i logística

Els Gremis Majoristes de Mercabarna van presentar
les tendències de consum per al Nadal


DIA A DIA.
Una quarantena d’empreses van assistir a la
jornada sobre la nova
normativa d’al·lèrgens

Maquetació i impressió
EXTRAESTUDIO.com
Publicitat
ARKAB GRÀFIQUES
Redacció, Administració
i Publicitat
CENTRE DIRECTIU - Planta 5a.
C/ Major, 76 Mercabarna
08040 Barcelona
Tel. 93 556 30 00
Fax 93 556 31 20
comunicacio@mercabarna.cat

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
Segueix-nos a Linkedin, Youtube i Flickr

2


DIA A DIA.
Les empreses del
Clúster visitant un dels
hipermercats de Leclerc

Per al 2015, l’Associació Clúster
Alimentari de Barcelona, entitat
que lidera Mercabarna, impulsarà
més accions i més continuades en
innovació i tecnologia i en logística,
amb l’objectiu de respondre a les
inquietuds de les empreses associades, que tenien interès a aprofundir en aquests temes.
També, se seguiran fent accions
dins de les dues comissions ja
existents, la de foodservice i la de
traders, així com potenciant les col·
laboracions amb clústers alimentaris d’altres zones d’Espanya
i d’altres sectors.

el clúster Aquiplus, es va celebrar
una jornada sobre aqüicultura,
on es va explicar quines espècies
s’estan cultivant actualment i les
oportunitats d’integració vertical
que ofereix aquest sector per a les
empreses majoristes.

Últimes jornades de 2014 per descobrir
noves oportunitats de negoci

Finalment, a finals de novembre, el
clúster va organitzar, dins del grup
de treball de traders, una visita a
Leclerc, una de les principals cadenes de supermercats de França.
La desena d’empreses participants
van poder veure la central de compres, dos hipermercats i un dels
magatzems de distribució d’aquesta empresa i conèixer de la mà del
responsable de compres de la cadena com treballen amb els seus proveïdors de productes frescos. •

El passat 5 d’octubre, el Clúster
va realitzar una conferència, a la
qual van assistir una quarantena
d’empreses, per conèixer a fons la
nova normativa d’al·lèrgens –que
va entrar en vigor el passat 13 de
desembre– i les seves afectacions
en les firmes que processen aliments peribles. Amb l’objectiu de
promoure noves línies de negoci, el
12 d’octubre i conjuntament amb
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Ja s’ha convertit en un fet habitual que, una setmana abans de les festes de Nadal,
els Gremis de Majoristes de Fruites i Hortalisses i del Peix facin les seves recomanacions
de productes i de menús perquè els consumidors gaudeixin d’uns àpats nadalencs
assequibles, saludables i originals.
En el marc d’una roda de premsa,
celebrada el passat 17 de desembre, el president del Gremi de
Majoristes de Fruites i Hortalisses (AGEM), Jaume Flores, i el del
Gremi de Majoristes del Mercat
Central del Peix (GMP), Leandre
Serra, van anar desgranant un per
un els productes hortofructícoles i
pesquers que, durant aquestes dates tan assenyalades, presentarien
una millor relació qualitat-preu per
als consumidors. Tots dos presidents van coincidir a destacar el
descens generalitzat de preus i van
fer una previsió optimista quant a
les vendes, tot apuntant un lleuger
increment respecte a l'anterior
campanya de Nadal.
Com en d’altres ocasions, els Gremis, amb la col·laboració de l’Escola d’Hostaleria CETT, van voler
anar més enllà i a més d’indicar
quins serien els aliments frescos
amb millor oferta, també van presentar la seva proposta de menú,
econòmic i saludable, per a les
Festes, amb la novetat que aquest

any es va afegir també un menú
infantil. Els Gremis, molt sensibilitzats amb l’alimentació dels més
petits i promotors, juntament amb
Mercabarna, de campanyes educatives per inculcar bons hàbits
alimentaris entre els nens, van voler donar idees als pares per fer un
àpat nadalenc divertit i farcit
de productes frescos pensat per
als infants.
Per difondre entre els consumidors
aquestes propostes, els dies previs
a les festes de Nadal es van repartir
fulletons amb aquestes receptes pels
mercats municipals de Barcelona.

El sector de la carn també fa
les seves recomanacions

Per la seva banda, el sector carni
de Mercabarna, conjuntament
amb el Gremi d’Empresaris Carnissers i Xarcuters de Barcelona i
Província, van presentar, el passat
4 de desembre, els seus consells i
recomanacions per fer rostits amb
les carns més típiques d'aquestes
festes de manera còmode. Els re-

presentants del sector van preveure una bona campanya de Nadal pel
que fa al volum de vendes, seguint
en la línia de l’any passat. •

DIA A DIA.
Els cuiners del CETT
van preparar durant
la roda de premsa una
proposta de menú
nadalenc


DIA A DIA.
Els Gremis van proposar
plats com aquest per al
menú de Nadal

Per aprofundir en les possibilitats
de negoci de l’aqüicultura, al maig
s’organitzarà una visita a les
instal·lacions del grup Balfegó,
líder en la comercialització
de tonyina vermella.


DIA A DIA.
El president del GMP,
L. Serra; el president
d’AGEM, J. Flores; i
l’empresari P. Prats, van
aconsellar els consumidors a l’hora de fer les
compres d’aliments per
a les Festes
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dia a dia

VISITES INTERNACIONALS

mercats municipals

INFRAESTRUCTURES

Mercabarna atreu
visitants de tot el món

Mercabarna participa en l’elaboració
del Pla Estratègic dels Mercats
de Barcelona 2015-2025

Mercabarna estrena nova sala d'actes


DIA A DIA.
Els representants de
l’Agència de Desenvolupament Econòmic
de Nova York durant la
visita a Mercabarna

Nova
York

Oporto
Zhejiang
Putian

Delegacions institucionals d’Oporto, Nova York i la Xina han visitat
la Unitat Alimentària en els últims
mesos. El 14 de novembre, diferents
alcaldes i tècnics de l’àrea metropolitana d’Oporto es van interessar per
diferents aspectes de la gestió del
recinte, però posant l’atenció en els
temes mediambientals.
El 20 de novembre, va ser el torn del
director de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de Nova York, que
venia per conèixer el desenvolupament de la Zona d’Activitats Complementàries i les sinergies que es creen
amb els Mercats, amb l’objectiu d’impulsar un model similar en el mercat
majorista de Nova York, el Hunts Point Produce Market, ubicat al Bronx.
Finalment, a finals de novembre,
van visitar Mercabarna membres de
l’Ajuntament de la província xinesa
de Zhejiang amb la finalitat de conèixer el seu model de gestió. Amb el
mateix objectiu i procedents també
de la Xina, una delegació institucional de la localitat de Putian va estar a
la Unitat Alimentària el passat 18 de
desembre. •
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Aquest full de ruta és fruit d'un procés participatiu que ha durat un
any i en el qual Mercabarna ha tingut un paper actiu, donada l'estreta
vinculació que manté amb els mercats municipals.
El passat 4 de desembre, es va presentar el Pla estratègic Mercats de
Barcelona (2015-2025), un document, a implementar durant la
propera dècada, amb 39 mesures i
més de 150 accions que tenen com
a objectiu modernitzar i adaptar els
mercats municipals a les demandes
actuals del consum.
En l’elaboració d’aquest Pla han participat més de 250 persones d’institucions, entitats i empreses vinculades al món dels mercats i el comerç
de Barcelona, entre les quals hi


DIA A DIA.
La ZAC aglutina empreses de transformació i
importació i exportació
d’aliments frescos,
firmes de logística i de
servei al restaurador,
cadenes de distribució,
entre d’altres

havia Mercabarna, que va formar
part del grup de treball dedicat a la
Sostenibilitat. En aquest grup es van
acordar algunes accions com augmentar la presència del producte
de proximitat als mercats, promoure la formació dirigida a comerciants però també a consumidors,
fomentar la sostenibilitat mediambiental d’aquests equipaments o
potenciar les accions envers una alimentació saludable, entre d’altres. •

RENOVACIONS

Podeu consultar el contingut íntegre d’aquest
Pla estratègic a http://www.mercatsbcn.com/


DIA A DIA.
Alguns dels participants
del Pla estratègic
Mercats de Barcelona
durant l’acte de
presentació d’aquest
document


DIA A DIA.
La nova sala d'actes
de Mercabarna

La sala d’actes de Mercabarna,
situada a la primera planta de
l’edifici del Centre Directiu, s’ha
remodelat completament després
de més de 20 anys des que es va fer
la darrera rehabilitació. La nova
sala té un aforament per a 150 persones, però també ofereix la possibilitat de reduir-se en un espai més
petit, per a uns 50 assistents, pensat
per fer càterings o actes de menor
concurrència.

La nova instal·lació està totalment
equipada amb les tecnologies necessàries per acollir tota mena d’esdeveniments, com dues pantalles
audiovisuals, equips de so, connexió
Wi-Fi o una sala per a traductors.
Si alguna de les empreses de dintre
o fora de Mercabarna volen conèixer més característiques d’aquesta
nova sala per llogar-la poden trucar
al Departament de Comunicació de
Mercabarna (93 556 36 27). •

La majoria d’empreses
de la ZAC ja han
assegurat la seva
continuïtat a la Unitat
Alimentària
El 2014 es van tancar amb un 71%
de la superfície de la Zona d’Activitats Complementàries (ZAC) amb
el futur garantit a Mercabarna. En
total, 65 empreses van signar, al llarg
de l’any passat, la seva continuïtat
dins de la Unitat Alimentària més
enllà de 2017 (any en el qual finalitzen els contractes de permanència al
recinte), cosa que converteix el 2014
amb l’exercici amb més renovacions
signades. •

TELECOMUNICACIONS

La xarxa de telefonia 4G s'amplia
L’operador de telefonia de Mercabarna, Orange, potencia el servei de
telefonia 4G al recinte per donar resposta a l’important volum d’usuaris
que utilitzen aquesta tecnologia, que
permet navegar per Internet amb els
dispositius mòbils deu vegades més
ràpid que amb les xarxes actuals.
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Precisament per la gran quantitat
de clients que hi ha dins del recinte,
Mercabarna va ser un dels primers
punts de Catalunya escollits per
Orange per desplegar, el juliol de
2013, la seva xarxa de telefonia 4G,
que ara s’ha ampliat per oferir un
major servei. •
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L'ENTREVISTA

Mercabarna
fa balanç de l'any
2014

Aprofitant l’inici del nou any,
el director general de Mercabarna
i els presidents dels gremis
i associacions dels sectors
alimentaris que operen a la
Unitat Alimentària fan balanç
de les fites assolides durant el
2014 i expressen els seus desitjos
de cara al 2015.

“Les grans fites
de l’any han estat
resultat d’acords i
col·laboracions”
JOSEP TEJEDO

Director general de Mercabarna

Quina valoració fa del 2014? Un any en què han
continuat deixant-se sentir les conseqüències
de la crisi, amb dificultats per mantenir xifres
de comercialització en carn i peix i amb una
gran dificultat en fruita i hortalissa a causa de
la important caiguda de preus per un excés
productiu que va agreujar la crisi amb Rússia.
Quines són les fites més importants que s’han
assolit? Les fites es refereixen a resultats
d’acords per una banda i de col·laboracions
per l’altra, i això més que fites, són una gran
notícia. Hem de recordar l’acord amb el Gremi
de Fruites i Hortalisses per a l’ampliació de les
concessions, que afegit al signat l’any anterior
amb el peix i l’acord global amb Assocome,
deixa resolta la continuïtat contractual dels
operadors. Hem avançat molt en comissions
mixtes per aconseguir que la contractació
conjunta suposi un estalvi per a tothom,
i hem posat en marxa iniciatives relacionades
amb el respecte al medi ambient com el
suport al vehicle elèctric o l’acord per portar
l’energia de la desliquació del gas que
permetrà estalvis importants i una rebaixa
de les emissions de CO2.
Què ha quedat per fer? Evidentment els
objectius de millora han de ser constants i crec
que hem de ser més actius en les tasques de
manteniment. També està previst incrementar
les accions de promoció del mercat.
Quins són els seus desitjos per al 2015?
El desig és que el gran repte que suposarà
l’inici simultani de diverses obres d’importància
es facin de la manera més ràpida i eficient
i amb la generositat de tots davant de les
probables incomoditats que suposaran. Un
desig més general, però no menys important,
és que es rebaixi l’impacte de la crisi.
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“La finalització de
l’allargament
de les concessions
de la ZAC ha estat un
èxit total”
JOAN LLONCH

President de l’Associació de Concessionaris
de Mercabarna (Assocome)

Quina valoració fa del 2014? És una valoració
positiva però amb matisos. Per una banda,
les vendes han augmentat però, per l’altra,
el volum de pagaments pendents també. A
això cal afegir que molts dels membres de
Mercabarna estem patint una inseguretat total.
I, en referència a les companyies de serveis
a l’usuari que hi ha al recinte (restaurants,
perruqueria, farmàcia, etc.) tampoc apreciem
que vagin massa bé.
Quines són les fites més importants que s’han
aconseguit durant l’any passat? Des del meu
punt de vista, una de les fites més importants
que s’han aconseguit durant l’any són les
relacions amb la presidenta de Mercabarna
i la Direcció General. També s’ha acabat de
completar l’allargament de les concessions
de les empreses de la Zona d’Activitats
Complementàries (ZAC), cosa que ha estat un
èxit total.
Què ha quedat per fer? Pel que fa a les millores
i els objectius pendents, hi ha empreses que
estan passant un “refredat” important i ens
caldria una mica de sensibilitat a tots els
sectors, tot i l’allargament de les concessions
esmentat abans, ja que, els preus són massa
elevats.
Quins són els seus desitjos per al 2015?
De cara a aquest any, tot i la situació que estem
passant, i de la qual tots en teniu coneixement,
opino que si repetim resultats podrem donarnos per satisfets.

“Hem de seguir
en la línia d’anar
de la mà a l’hora
de fer les coses”
LEANDRE SERRA

President del Gremi de Majoristes del
Mercat Central del Peix (GMP)

Com valora el 2014? Ha estat un any de
continuïtat pel que fa a la comercialització.
Però, allò que ha suposat un abans i un després
ha estat la renovació de les concessions. Ara
tenim una certesa de futur, tot i que a moltes
empreses els ha agafat a la pota coixa després
de tants anys de dificultats per la frenada del
consum. També ha estat l’any d’inici de les
obres de millora del Mercat, i això és positiu.
Quines diria que són les fites més importants
assolides durant l’any passat? Més que una
fita jo destacaria una actitud. Ens trobem amb
una actitud més col·laborativa, de partenariat,
essencial en aquests moments. Prova d’això
són iniciatives tan positives com l’acord
per a la nova xarxa de fred o les subhastes
d’electricitat. Tot s’enquadra dins del marc “què
necessites o què podem fer plegats per tirar
endavant".
Què ha quedat per fer? Com a sector, les fites
que ens marquem i que depenen només
de nosaltres les assolim. Però hi ha d’altres
temes que també depenen d’altres actors i
sempre són més complicats. Per exemple,
ens agradaria modular més el sector de la
pesca en l’àmbit extractiu, cosa que depèn de
Brussel·les, o el tema de l’horari del Mercat,
que s’ha de tractar amb el sector detallista.
Quins són els seus desitjos per al 2015?
Que poguéssim contractar més personal, cosa
que significaria que les empreses funcionen i el
consum fa l’estiradeta que cal. I que seguim en
la línia de consultar el sector i d’anar d’acord
i de la mà a l'hora de fer les coses.

“El gran projecte
per al 2015 és
començar les
millores al Mercat”
CASIMIR LLORENS I JAUME FLORES

President sortint de l’Associació Gremial
d’Empresaris Majoristes de Fruites i
Hortalisses de Barcelona i Província
(AGEM) i nou president d’AGEM

Quina valoració fa de l’any que hem deixat
enrere? (C.Ll) Ha estat un any controvertit.
El tonatge s’ha mantingut però els preus
han baixat, i això ha provocat marges més
ajustats. També hem seguit amb les dificultats
en els cobraments. Aquest any també hem
signat l’acord per estendre les concessions
administratives de les empreses i abordar les
obres de remodelació del Mercat, un acord que
és el que ha aconseguit més unanimitat entre
el sector.
Quines són les fites assolides més importants?
(C.Ll) A banda de l’acord, destacaria les accions
que hem iniciat perquè es reconegui la feina
del sector majorista i el seu valor dins de la
cadena agroalimentària. També ressaltaria el
que s’ha fet per donar a conèixer Mercabarna
com un mercat dinàmic i competitiu tant en
l’àmbit local com internacional.
Què ha quedat pendent? (C.Ll) Tots aquells
temes que podem dir que no acaben mai. Els
assumptes relacionats amb la mobilitat, les
accions de promoció de Mercabarna, ara, les
obres de millora del Mercat...
Quins són els seus desitjos per al 2015?
(J.F) El gran projecte és començar amb la
remodelació del Mercat. És un tema molt
important ja que conviuran obres i activitat,
i això segurament eclipsarà tots els altres.
Però, a banda d’arreglar les infraestructures,
també intentarem impulsar la modernització
de les empreses en temes d’etiquetatge, de
presentacions, de productes, etc. per adequarnos als temps que corren. •
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formació

SECTOR DE...

Mercabarna posa en marxa
els cursos per al 2015

ENTREVISTA

SABAS ALEGRE

Director de la consultora tqm,
encarregada d'impartir el curs
sobre la normativa d'al·lèrgens

Quan comença un nou any un dels típics propòsits és el de destinar
més temps a formar-se. Mercabarna facilita l’acompliment d’aquest
bon propòsit posant a l’abast de les empreses del recinte una àmplia
oferta de cursos per als treballadors, que els poden servir tant per
reciclar-se com per ampliar coneixements.

FORMACIÓ.
Els cursos de manipulació
d’aliments formen part
de l’oferta formativa
de Mercabarna


FORMACIÓ.
Entre les novetats
d’aquest any està el
curs dedicat a la nova
normativa d’al·lèrgens
aplicada als establiments
de restauració

De gener a juny, els Serveis de Formació de Mercabarna han programat l’organització de més d’una vintena de cursos, alguns dels quals es
faran amb la col·laboració del Gremi
de Majoristes de Fruites i Hortalisses (AGEM). Com ja és habitual, hi
haurà cursos específics per millorar
les tècniques comercials de venda de
productes peribles i per conèixer sistemes de gestió comptable pensats
per a les petites i mitjanes empreses.
En l’àmbit de la seguretat alimentària es faran cursos d’Anàlisi de
Perill i de Punts de Control Crítics
(APPCC), de manipulació d’aliments
bàsic i de manipulació de productes
hortofructícoles. L’oferta formativa
es completa amb cursos de carretoners, de prevenció de riscos laborals,
d’informàtica i d’idiomes.
8

Nou curs sobre al·lèrgens adreçat
a bars i restaurants

Una de les novetats d’aquest any és
el curs, que es farà el 27 i 29 de gener,
dedicat a la nova normativa sobre
la informació alimentària que han
de facilitar els bars i restaurants als
consumidors. Aquest reglament
de la Unió Europea, en vigor des
de finals de 2014, obliga els establiments de restauració a informar els
seus comensals dels ingredients que
porten els diferents plats. Per això,
en aquesta formació es donaran les
claus principals perquè el personal
que treballa als bars i restaurants de
Mercabarna conegui adequadament
com els afecta la nova normativa. •
Més informació sobre aquest curs i tota l’oferta
formativa a www.mercabarna.es/serveis/formacio
o al telèfon 93 556 34 56
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Quin és l’objectiu del curs? L’objectiu és
transmetre bones pràctiques en la manipulació d’aliments però molt enfocat a com tractar
el tema dels al·lèrgens en els bars i restaurants. Hi ha una normativa que ha entrat en
vigor recentment respecte a l'etiquetatge i
comunicació en el sector alimentari que és
molt extensa i recull, entre altres, el tema
dels al·lèrgens. Posarem sobre la taula la perillositat dels al·lèrgens –que poden provocar
grans perjudicis per a la salut si no es fan bé
les coses–, la responsabilitat que tenen els
operadors en aquest tema i les eines que hi
ha per adaptar-se als requeriments del nou
reglament.

FRUITES I HORTALISSES

Publicat el Calendari
del Mercat Central
de Fruites i Hortalisses
de 2015

Jaume Flores, nou president d'AGEM
L’empresari, gerent de la companyia Frutas y Hortalizas Flores i
vocal de la junta de l’Associació Gremial d’Empresaris Majoristes
de Fruites i Hortalisses (AGEM) des de fa 15 anys, va ser escollit a
principis de desembre com a nou responsable de l’entitat.

FRUITES I HORTALISSES.
De dalt a baix, el primer,
segon i tercer premi del
concurs de fotografia
del Calendari del Mercat
Central de Fruites i Hortalisses 2015

A grans trets, a què obliga la nova
normativa? S’ha de posar a disposició del
client tota la informació sobre els plats que
s’elaboren. Això no vol dir que tots els ingredients que porta un plat hagin de sortir a la
carta, que pot ser, però si el client ho demana
aquesta informació s’ha de tenir preparada per donar-li. També hi ha d’haver avisos
perquè les persones amb al·lèrgies ho comuniquin al personal i coneguin les alternatives
que tenen.
Considera que per al sector és difícil
adaptar-se a aquests requeriments?
En el sector hi ha una problemàtica. A les
cuines es fan molts plats diferents, hi treballen
moltes persones a l’hora i, és clar, es troben
amb els problemes derivats de la contaminació encreuada. Per exemple, ganivets que
s’usen per tallar un ingredient i després per
tallar-ne un altre. Per això, s’ha de pensar en
disposar d’estris de cuina exclusius, netejats a
consciència, en tenir a una sola persona que
toqui aquell aliment concret... En el fons és
seguir les bones pràctiques en manipulació
d’aliments però anant una mica més enllà. •

Jaume Flores substituirà Casimir
Llorens, gerent de l’empresa Llorens Capdevila, que després de 16
anys com a president de l’AGEM
no es va presentar a la reelecció al
càrrec. Durant el seu mandat, Llorens ha liderat les negociacions per
abordar la modernització del Mercat Central de Fruites i Hortalisses
i que van culminar el febrer de 2014
amb la signatura de l’acord que
permet allargar les concessions administratives de les empreses i emprendre les obres de remodelació
d’aquest centre majorista. D’aquest
període, també destaca la consolidació de la campanya educativa
“5 al dia”, impulsada per AGEM
i Mercabarna, i la implicació del
Gremi en nombroses accions per
potenciar la formació de les empreses, les exportacions, el reciclatge o
la donació d’aliments amb finalitats
solidàries.

Renovació de la Junta Directiva

A banda del president, la resta de
càrrecs directius de la Junta també

Les imatges del calendari d’aquest any reflecteixen la particular visió que tenen del Mercat
diferents treballadors i compradors d’aquest
centre. I és que les 12 fotos que l’il·lustren
van ser seleccionades a través d’un concurs
fotogràfic convocat per Mercabarna i el Gremi
de Majoristes (AGEM) el passat mes de juliol i
al qual s’hi van presentar una quarantena de
fotografies. A banda d’aparèixer en l’almanac
d’enguany, els autors de les tres millors imatges es van endur interessants premis.
La primera premiada, la MªTeresa Guxens, va
rebre com a guardó una escapada de cap de
setmana a Niça. El segon, el Rafael Planas, va
guanyar un vol en helicòpter; mentre que el
tercer, Carlos Vivas, va ser premiat amb la conducció d’un Ferrari pel Circuit de Catalunya.
Es pot aconseguir un exemplar d’aquest calendari, que es distribueix entre majoristes i
detallistes del Mercat, i també de la seva versió
de butxaca a les oficines del Mercat Central de
Fruites i Hortalisses. •

estrenen cares noves, excepte el de
secretari, que continua sent Joan
Carles Artés. El nou vicepresident
és Pere Prats, el censor-interventor, Eduard Ràfols, i el tresorer
Josep Pañella; vocals tots ells del
Gremi durant el mandat anterior.
També hi ha una renovació quasi
total dels vocals, amb la incorporació de Luís Fernández, Gabriel
Campreciós, Víctor Manuel Sangrá, Ramón Barri, Vicenç Escandell, Maria Guiral, Pere Sitjar i Eva
Cano. Es mantenen dins de la Junta
Oriol Llonch i Diego Martínez. •

Mercabarna, AGEM, el Port de Barcelona
i Grimaldi aniran junts a Fruit Logistica
Del 4 al 6 de febrer, Berlín tornarà
a acollir Fruit Logistica, una de les
fires del sector hortofructícola més
importants del món. Com en l’edició passada, Mercabarna tornarà a
estar present en aquest esdeveniment professional i, de nou, com-


FRUITES I HORTALISSES.
L’estand de Mercabarna,
el Port de Barcelona
i Grimaldi Lines durant la
fira Fruit Logistica 2014

partirà estand amb el Port de Barcelona i Grimaldi Lines. En aquesta
ocasió, el Gremi de Majoristes de
Fruites i Hortalisses (AGEM) també s’afegirà a aquest espai institucional, que estarà ubicat al pavelló
10.2-B-04. L’objectiu de la participació en aquesta fira serà promoure Mercabarna com el Hub Alimentari del Mediterrani –la principal
plataforma d’importació i exportació de productes hortofructícoles
del sud d’Europa–, així com posar
en valor l’àmplia oferta de fruites
i hortalisses de les empreses de la
Unitat Alimentària i el seu vessant
més exportador. •
Més informació a http://www.fruitlogistica.de/es/
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SECTOR DE...

FLOR

PEIX

Els majoristes valoren
positivament la
baixada de l’IVA
dels productes florals
El 2015 ha començat amb una
bona notícia per al sector de la
flor i la planta. Des de l’1 de gener,
els productes florals tributaran
de nou al tipus reduït del 10%.
Finalment, el Govern Central
ha acceptat una de les demandes permanents que feia el grup
parlamentari de Convergència
i Unió des que, a l’estiu de 2012,
s’aprovés l’aplicació d’un increment de l’IVA del 8% al 21% a
aquests productes.
“Aquesta rebaixa és positiva, tot
i que el mal ja està fet perquè
la pujada de l’IVA ha estat molt
dura per al sector. Però, si l’economia va millorant i amb això de
l’IVA, confio que acabarem notant certa tendència a l’alça durant aquest any”, explica Miquel
Batlle, president de l’Associació
de Majoristes de Mercabarna-flor
(AEM). De totes maneres, Batlle
reconeix que la pujada o baixada
de l’IVA no amaga un dels problemes del sector. “El nostre gran
handicap és la manca de cultura de consum de flors i plantes i
canviar això és una feina a llarg
termini”. Per aquest nou any, el
president de l’AEM espera tancar
amb unes xifres de comercialització similars a les de 2014. “Les
vendes a Mercabarna-flor s’han
mantingut encara que amb una
tendència a la baixa, però dins
d’uns marges que ens permeten
seguir aguantant”. •

Més de 1.800 floristes participen a les
Mercademostracions 2014

Un centenar de famílies visiten el Centre
Interactiu del Peix

El passat 16 de novembre, Mercabarna-flor va tornar a ser punt de
referència per als professionals del sector que volien conèixer de
primera mà les darrers tendències en arranjaments florals per a les
festes nadalenques.

La iniciativa de convidar les famílies a conèixer el Centre Interactiu
del Peix (CIP) s’emmarca dins del conveni marc que manté el Gremi
de Majoristes del Mercat Central del Peix (GMP) amb les àrees
d’Educació i Salut Pública de la Diputació de Barcelona.


FLOR.
Les Mercademostracions es van convertir un
any més en l’epicentre
de les tendències
florals nadalenques
més actuals


FLOR.
Miquel Batlle,
president de l'Associació
de Majoristes de
Mercabarna-flor

Segons aquest acord, uns determinats dissabtes a l’any diferents famílies poden fer una
visita guiada al CIP i degustar un tastet de productes del Mercat. En aquesta ocasió, les visites
es van fer els passats 15 i 29 de novembre i van
aplegar un centenar de persones. Amb aquesta

Sota el lema “Innovant la tradició”,
set de les principals escoles d’art floral espanyoles que van assistir a les
Mercademostracions van presentar
propostes de treballs nadalencs, on
les formes tradicionals (corones,
centres, estrelles, etc.) es fusionaven amb materials de fantasia d’allò
més originals. En la mateixa línia va
transcórrer la gran demostració de
la tarda, on els tres primers classificats de la Copa d’Espanya d’Art Floral AEFI 2013, Eduard Maynegra,
Francesc Porres i Sergi González,
van elaborar tota mena de composicions florals per al Nadal carregades
de creativitat.

Concursos, exposicions, conferències...

La jornada també va comptar amb
la celebració de dos concursos relacionats amb la decoració nadalenca.
D’una banda, el concurs de Corones d’Advent, on hi van participar
33 floristes que van sorprendre a
10
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activitat, el GMP vol potenciar també entre els
pares i mares el consum de peix i marisc, una
tasca que ja es realitza al llarg de l’any amb
prop de 6.000 infants a través de la campanya
educativa “Creix amb el Peix”, que impulsa el
Gremi amb la col·laboració de Mercabarna. •

públic i jurat amb creacions realment innovadores i de gran nivell.
Els premiats van ser Marta García,
Mónica Vilanova i Mario Huerta.
De l’altra, també es va fer el ja tradicional concurs d’arranjament d’arbres de Nadal entre 11 de les empreses del Mercat i que va tenir com a
guanyadors a les empreses Jaume
Mateu, Riudeflors, Flors Catalunya
i Reigmat.
En aquesta edició, també es van
organitzar noves activitats que van
gaudir d’una gran acollida per part
dels assistents, com van ser l’exposició “De la Rambla de les Flors a
Mercabarna-flor”, les conferències “La importància d’Internet i les
xarxes socials en la comercialització dels productes florals” i “Principals novetats en plantes de temporada” o la fira d’empreses de serveis
complementaris al florista. •
Visiteu la galeria d’imatges de les Mercademostracions
2014 al Flickr de Mercabarna
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