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Publicada la Memòria de Mercabarna 2014
Aquest anuari es presenta amb un nou format en paper
i amb un web que ofereix continguts complementaris
Mercabarna ha editat, un any més,
la seva Memòria econòmica i d’activitats. Sota el lema “Mercabarna,
la ciutat que ens alimenta”, aquesta
publicació fa un repàs per aquells
fets més destacats ocorreguts durant el 2014 i que han contribuït a
fer que aquesta Unitat Alimentària
sigui més líder, més internacional,
més dinàmica, més propera, més
sostenible i més solidària. La Memòria recull també les principals
dades econòmiques i financeres de
la societat Mercabarna, així com les
dades de comercialització més rellevants dels diferents sectors d’activitat d’aquest polígon alimentari.

LA MEMÒRIA, A INTERNET

Amb l’objectiu d’adaptar-se als
nous temps i d’oferir més i millors
continguts, s’ha apostat per fer un
salt endavant quant al format de
la publicació. A banda del suport
en paper, que també s’ha renovat,
la Memòria també es pot consultar online, a través d’un web que
permet ampliar la informació que
apareix en el format paper i on
s’incorporen continguts extra com
vídeos, galeries de fotos, dades estadístiques, mapes interactius, gràfics, entre altres. •
Consulteu el web de la Memòria de Mercabarna 2014:
http://memoria.mercabarna.es

INSTAL·LACIONS

Plena ocupació
del Multiservei III
Aquesta nau, construïda per
Mercabarna i que compta amb
8 magatzems, ja està totalment
ocupada per empreses de
diferents sectors d’activitat que
ja operaven dins de la Unitat
Alimentària però que, ara, han
apostat per tenir una instal·lació
més gran o per disposar d’un
espai propi.

El Multiservei III compta amb 4 firmes del sector
del peix i 3 de fruites i hortalisses. Entre les del
peix, hi ha Consignaciones Aixa i Alimentos
Congelados Friman, que van ser de les primeres
en instal·lar-s’hi quan es va inaugurar aquest
espai, a principis de 2011. Ara, a aquestes dues
firmes, se sumaran la cadena de supermercats
Condis, que tindrà en el Multiservei la seva
plataforma distribució de peix, i l’empresa Mar
Fish, que preparà en aquest magatzem tota
la seva gamma d’elaborats de peix i marisc
congelat. Pel que fa a les firmes hortofructícoles, disposaran d’un espai al Multiservei III la
cooperativa agrària Hortec, per fer la rebuda i
distribució de fruita i verdura ecològica, i l’empresa Fruites Montbui, que usarà el magatzem
per preparar les comandes que es distribueixen
entre la xarxa de fruiteries Cal Fruitós i Frescuore. També, tindrà un magatzem en aquesta nau
la Sociedad Frutícola Vital Fruta, empresa de
manipulació i envasatge de fruites i d’elaboració de sucs naturals.
Els espais urbanitzables que hi ha a banda i
banda del Multiservei III també estan plenament ocupats. La primera en ubicar-se en una
d’aquestes parcel·les va ser l’empresa de lloguer
de vehicles i equipaments frigorífics Petit Forestier. Després, s’hi han anat instal·lant la firma
logística Transportes Olano, la companyia de
compra-venda de vehicles frigorífics Covemat i
l’empresa de serveis esportius MB Pàdel. •

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
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DIA A DIA.
El Multiservei III
en plena activitat

PUBLICACIONS
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Nou localitzador d’empreses
New business locator
maps.mercabarna.es

MAPA

EMPRESES

PREUS

HORARIS

MAP

COMPANIES

PRICES

BUSINESS HOURS

NOU SERVEI

Mercabarna estrena nou localitzador d'empreses
En un recinte de 90 hectàrees i amb més de 700 empreses no sempre
és fàcil trobar el que es busca. Per aquest motiu, Mercabarna ha
desenvolupat un localitzador d’empreses que permet cercar qualsevol
companyia de la Unitat Alimentària i situar-la ràpidament dins del
mapa del polígon alimentari. Amb aquesta nova eina, es vol facilitar
aquesta tasca a nous usuaris i, també, als habituals que busquen
noves empreses o serveis.

Pots accedir a la nova web
posant en el navegador
maps.mercabarna.es o bé
llegint amb el teu mòbil
aquest codi QR.

El nou web maps.mercabarna.es
està dissenyat perquè qualsevol
persona des del seu mòbil pugui
buscar una empresa de Mercabarna, ja sigui pel seu nom comercial,
l’adreça, la persona de contacte o
l’activitat que desenvolupa, i ubicar-la exactament dins del mapa
del recinte. A més, l’usuari també
pot accedir a la fitxa completa de
cada empresa amb dades útils com
el contacte, el web, el correu electrònic, el telèfon, etc.
L’objectiu d’aquesta nova eina és
donar més visibilitat a les companyies que hi ha dins de Mercabarna

i facilitar que clients i proveïdors
de tot el món les puguin trobar de
manera ràpida i senzilla.

PREUS, HORARIS, COM ARRIBAR...

A banda de la funció de localitzador,
el nou web ofereix també informació complementària d’utilitat. Per
exemple com arribar fins a Mercabarna, els preus del dia de diferents
productes que es comercialitzen al
recinte (fruites i hortalisses, peix
i marisc i flors i plantes), així com
els horaris de funcionament dels
Mercats Centrals, l’Escorxador i el
Pavelló Polivalent. •
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DIA A DIA

JORNADA INTERCLÚSTERS

CLÚSTER ALIMENTARI

Els clústers alimentari, aqüícola i del packaging
col·laboren per millorar la competitivitat de les
empreses del peix

L’IRTA s’incorpora al
Clúster Alimentari
de Barcelona

La recerca de vies de col·laboració i de projectes comuns amb altres
clústers catalans ha estat, des dels seus inicis, una de les principals
línies d’actuació de l’Associació Clúster Alimentari de Barcelona,
entitat que impulsa Mercabarna. En el marc d’aquesta estratègia,
s’inclouen les jornades de treball que es van celebrar els passats 21
i 22 de maig a Sant Carles de la Ràpita amb empreses del Packaging
Clúster i del Clúster Aqüiplus.

L’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA) ha entrat a
formar part de la junta de l’Associació Clúster Alimentari de Barcelona
–entitat que impulsa Mercabarna–.
L’IRTA, que ja era col·laborador freqüent del clúster, aportarà els seus
coneixements en l’àmbit tecnològic
i d’investigació als projectes i línies
estratègiques d’aquesta entitat. •


DIA A DIA.
Els membres dels
diferents Clústers
visitant les instal·lacions
del Grup Balfegó

TELECOMUNICACIONS

Mercabarna disposarà
de wi-fi gratuït
a partir del juliol

Mercabarna ha creat els premis
“Mercabarna Innova”, uns
guardons que volen reconèixer
la vessant més innovadora de les
empreses del polígon alimentari.
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clúster alimentari i les empreses
productores aqüícoles del Delta. En aquest sentit, les reunions
també van ser molt profitoses ja
que van permetre fer els primers
contactes comercials entre les diferents firmes.

VISITES D’INTERÈS COMERCIAL

Aprofitant que la jornada interclústers es feia a Sant Carles de la
Ràpita, es van organitzar diferents
visites de gran interès comercial per a les empreses. Es va visitar
l’empresa Balfegó, una de les comercialitzadores de tonyina més
importants d’Espanya; la depuradora de bivalves Explotaciones
Marines Fangar; les instal·lacions
de l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita (especialitzat en temes d’aqüicultura) i es van conèixer de primera mà zones on es produeixen
musclos i ostres de cultiu. •

l’informatiu del hub alimentari del Mediterrani - Barcelona | juliol 2015 | núm. 309
®

Aquest servei començarà a funcionar a partir d’aquest mes de juliol
i es podrà fer servir des de qualsevol punt de la Unitat Alimentària.
Els usuaris només hauran de buscar en el seu dispositiu mòbil o al
portàtil la xarxa wi-fi que porta per
nom kubi_Mercabarna i disposaran d’un total de 30 minuts al dia
per connectar-se de forma totalment gratuïta. •

NOVES OPORTUNITATS

Quines són les últimes tendències en
el sector de la restauració?
Mercabarna, a través de l’Associació Clúster Alimentari de
Barcelona, i amb la col·laboració d’ANTA, va organitzar la III edició
de la jornada Restaurants Concepts.
Tal i com va passar en la primera
i la segona edició, aquesta jornada, celebrada el passat 3 de juny,
va a tornar a tenir una excel·lent
acollida, amb prop d’un centenar
d’assistents. El secret del seu èxit
radica en reunir dins d’una mateixa
jornada exemples de nous models
de restaurants que tenen els productes frescos com a protagonistes
destacats i crear un clima propici
per potenciar les relacions entre els
que desenvolupen aquests negocis i
les empreses de Mercabarna que els
poden donar servei.
En aquesta ocasió, els casos que es
van presentar van ser els dels restaurants Más Q Menos i Sandwichez i el de les xarcuteries Enrique
Tomás, com a mostra de conceptes de menjar ràpid saludable o
de degustació sense cuina. També
van exposar les seves experiències
altres models de restaurants com
Cuina Sana, el Grup Nomo i Gaft
Restaurants Group. Tots ells van

INNOVACIÓ

Ser innovador
té premi

Per primera vegada, el recinte
de Mercabarna gaudirà de wi-fi
gratuït perquè qualsevol usuari
pugui accedir a Internet de
manera ràpida, fàcil i còmoda.

La finalitat d’aquesta jornada
era que les empreses del clúster
alimentari que hi van participar
compartissin amb les del clúster
packaging i l’aqüícola les seves
problemàtiques en l’àmbit empresarial i comercial i busquessin
solucions per millorar la seva competitivitat.
Dos temes van centrar les trobades
de treball. Un va ser la necessitat
de trobar un material alternatiu al
porexpan a l’hora d’envasar el peix
i el marisc, ja que aquest comporta
certes problemàtiques pel seu cost
i per les dificultats d’emmagatzematge i reciclatge. De les reunions
va sorgir el compromís de treballar
a partir de setembre en un projecte conjunt per donar resposta a
aquesta situació.
L’altre tema va ser el de valorar la
possibilitat d’integració vertical
entre les empreses majoristes del

Si vols presentar
el teu projecte als premis
“Mercabarna Innova”,
omple el formulari d’inscripció que trobaràs
mercabarna.es/premi
fins al 31 d'agost

Les empreses participants poden presentar un
ampli ventall de projectes innovadors, sempre
i quan estiguin relacionats amb els aliments
frescos. S’admetran iniciatives sobre l’ús de noves
tecnologies aplicades al producte fresc, el desenvolupament de nous productes, formats i envasos
o amb la seguretat alimentària. També s’acceptaran projectes lligats a temes de sostenibilitat –tant
en els processos com en mobilitat–, i a l’impuls de
nous models de negoci i nous serveis al client.
Es pot optar als premis “Mercabarna innova” amb
projectes ja realitzats i que s’hagin aplicat al mercat entre els anys 2013 i 2015, o bé amb aquelles
iniciatives que estan en fase d’idea i encara s’han
de desenvolupar.

explicar quin paper juga el producte fresc en els seus menús i van
apuntar el binomi qualitat-preu,
el servei i l’estreta col·laboració en
temes d’innovació com algunes de
les claus de la relació amb els seus
proveïdors.

UN CONCEPTE NOVEDÓS:
ELS RESTAURANTS SOSTENIBLES

La sostenibilitat és un concepte que
cada cop està més estès en el sector
de la restauració. I no només lligat
als processos o al model de gestió
dels restaurants sinó també a la tipologia i procedència dels productes que utilitzen en els seus plats.
És una tendència emergent i, com
a tal, es va incloure en el programa
d’aquesta jornada a través del testimoni de tres exponents de restaurants sostenibles com són Sal de Varador, Organic’s i Sergi de Meià, que
van explicar el seu model de negoci
i quines dificultats tenen a l’hora de
proveir-se d’aliments frescos. •

UN JURAT DE RENOM I PREMIS
MOLT INTERESSANTS
L’encarregat de decidir les empreses guanyadores
serà un jurat format per professionals de prestigi
dins del sector alimentari com són el conseller
delegat de Condis, Enric Ezquerra; el professor
d’IESE, Jaume Llopis; el director general d’IRTA, Josep Maria Monfort; la directora de l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona (ESAB-UPC) Lourdes
Reig; i el director general d’Alimentaria Exhibitions, Toni Valls.
Es reconeixerà a les dues empreses que presentin
els millors projectes innovadors amb un premi de
6.000 i 4.000 euros respectivament. L’empresa
que resulti guanyadora dins de la categoria de
projectes a desenvolupar tindrà com a premi rebre
l’assessorament per part de l’escola de negocis
IESE per dur a terme la seva iniciativa. •


DIA A DIA.
Un centenar de persones
van assistir a la jornada
Restaurant Concepts
5

FORMACIÓ

Novetats en la normativa que regula
la formació dels treballadors en actiu
El Reial Decret 4/2015 per a la reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l’ocupació
en l’àmbit laboral, aprovat al març,
introdueix canvis en l’actual sistema de formació continuada, cosa
que pot afectar a les empreses de
Mercabarna que apostin per la formació dels seus treballadors.
La normativa incorpora novetats
en els criteris de bonificació dels
cursos. Per exemple, a partir d’ara
les empreses es poden bonificar
cursos que durin una hora, cosa
que fins ara no era possible, ja que
com a mínim les accions formatives bonificables havien de durar
6 hores. També, deixen de bonificar-se cursos a distància o telefò-

nics, tot i que es potencia el model
elearning (aprenentatge a través
de plataformes formatives online).
Aquest Reial Decret també augmenta els controls en la formació.
Això suposa, per exemple, que les
empreses hauran de tenir especial
cura a l’hora d’escollir les entitats
organitzadores dels cursos, ja que
només es podran bonificar la formació que es realitzi amb entitats
acreditades pel SEPE (Servicio
Público de Empleo), com és el cas
dels Serveis de Formació de Mercabarna, ja que la nova normativa ara
així ho obliga. •
Per conèixer més a fons aquests canvis, podeu contactar
amb els Serveis de Formació de Mercabarna al telèfon
93 556 34 56 o a formacio@mercabarna.cat

BEQUES MERCABARNA 2015
Incorpora professionals innovadors i especialitzats a cost zero durant 6 mesos.
Contracta llicenciats universitaris especialistes en Comerç Internacional
i en Enginyeries alimentàries i aqüicultura o professionals que han fet cursos a Mercabarna
de peixater, carnisser, mosso de magatzem, venedor polivalent i florista.

Més Informació sobre les Beques Mercabarna
al 93 556 34 56 o formacio@mercabarna.cat
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REPORTATGE

Mercabarna crea
l’Observatori de Tendències
Mercabarna ha posat en marxa aquest nou servei adreçat a les empreses del polígon
alimentari que té com a objectiu principal estudiar i analitzar temes emergents i de futur
que poden afectar al model de negoci i millorar la competitivitat de les firmes del recinte.
La primera jornada d’aquest Observatori es va celebrar el passat 22 d’abril amb un cicle
de conferències dedicat al comerç d’aliments frescos a través d’Internet.
Més de 70 persones van assistir a
aquesta primera jornada de l’Observatori de Tendències, titulada “L'e-commerce i els productes frescos a la baula majorista”, i
que també va servir per presentar
aquest nou servei de Mercabarna. “L’Observatori es dedicarà a
estudiar l'evolució del comerç i del
consum dels productes frescos,
així com les noves oportunitats i
els nous models de negoci que sorgeixen al voltant d'ells, per després
donar-ho a conèixer a les empreses a través de jornades on parlin
experts i s’exposin casos d’èxit i de
fracàs”, va explicar durant l’obertura de la jornada el director general de Mercabarna, Josep Tejedo.
L’Observatori no només aprofundirà en els temes emergents d’actualitat sinó que recollirà i analitzarà
també inquietuds que manifestin
les empreses del recinte.

EL PRODUCTE FRESC BUSCA EL SEU LLOC
A INTERNET

I quina millor manera de donar el
tret de sortida a l’Observatori que
abordant un tema tan candent com
és la comercialització online d’aliments frescos. Està clar que avui
en dia ja veiem com un fet habitual
comprar unes entrades o reservar
les nostres vacances a través d’Internet. Fins i tot, sectors que semblava complicat que tinguessin sortida en aquest canal, com el tèxtil, ja
són els que més creixen en la venda
electrònica. El món –i el sector del
comerç electrònic– evolucionen
i canvien a tanta velocitat que no
seria gens estrany que la “propera
revolució en el món digital la protagonitzés el producte fresc”, tal i com
8



El 14 de juliol
se celebrarà la
propera jornada
de l’Observatori
de Tendències
de Mercabarna,
dedicada als productes ecològics.
Consulta tota la
informació al web
de Mercabarna.
va afirmar Daniel Marco, director
del programa de la Generalitat especialitzat en temes TIC d’Idigital. Davant d’aquest panorama, de
present i de futur, Mercabarna va
encarregar un estudi a la Cambra
de Comerç de Barcelona, anomenat
“L'e-commerce i el producte fresc:
actualitat i tendències”, per conèixer la situació actual del comerç
electrònic. Els resultats, presentats
durant la jornada, van deixar palès
el creixement constant d’aquest canal, amb un increment de les vendes
al 2013 d’un 18%. Segons es desprèn
de l’estudi, l’alimentació encara té
camí a recórrer en aquest àmbit, ja
que actualment només representa
un 1% de l’e-commerce a Espanya.

LES CLAUS PER ENTRAR
EN EL NEGOCI ONLINE

Diversos experts van anar desgranant durant la jornada algunes de
les claus per comercialitzar productes frescos a través d’Internet.
El reconegut consultor en e-commerce, Nacho Somalo, va insistir
en aspectes bàsics com identificar
bé el client, oferir un producte dife-
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renciat o no competir només amb
preu. Per la seva banda, el director
general de Mercachef –marketplace dirigit a la restauració des de la
qual comercialitzen productes frescos una quinzena de majoristes de
Mercamadrid– va destacar la bona
preparació del sector majorista per
entrar en el canal online, ja que són
“les plataformes de reexpedició
logística més eficients de la cadena
alimentària perquè aprofiten les sinergies en temes de logística, gestió
dels pagaments, tecnologia online,
etc.”, va assegurar.

EXPERIÈNCIES REALS EN E-COMMERCE
I ALIMENTACIÓ

A la jornada també es van presentar
exemples d’empreses que ja estan
venent frescos a través d’Internet.
Casos com el Shopping Leeks, catàleg online de productes alimentaris
per a la restauració, el supermercat
online Ulabox o la plataforma de
comercialització de frescos Genuïns, van mostrar les oportunitats,
avantatges i dificultats que ofereix
el comerç electrònic per al sector
del fresc. •

E-Commerce

18%

d'increment en les
vendes al 2013
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SECTOR DE...

FRUITES I HORTALISSES

PEIX

Mecanismes per garantir les bones pràctiques
en les operacions comercials
El passat 26 de maig, una seixantena d’empresaris del sector hortofructícola de la Unitat Alimentària
van assistir a la jornada “Nous controls per millorar el funcionament
de la cadena alimentària”, organitzada per Mercabarna i el Gremi de
Majoristes de Fruites i Hortalisses (AGEM), amb la col·laboració
del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya.
L’acte, presidit pel director general
d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec
Vila; el director general de Mercabarna, Josep Tejedo; i el president

d’AGEM, Jaume Flores, va servir
per explicar i donar a conèixer els
avantatges de dues iniciatives, de
diferent caire, encaminades a millorar les transaccions i relacions
entre els diferents actors que intervenen en la cadena decomercialització d’aliments.

UN CODI DE COMPROMISOS IMPULSAT
PEL SECTOR PRIVAT

Una d’aquestes iniciatives és el
Codi de Bones Pràctiques Comercials. Una taula de treball, creada
al juliol de 2011, on estan adherides una vintena d’empreses i entitats que representen tota la cadena alimentària, entre les quals hi

ha, des dels seus inicis, Mercabarna i AGEM. Tal i com va explicar
la subdirectora general d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries,
Mireia Medina, tot i que la Generalitat promou aquest instrument, són els integrants del Codi,
majoritàriament del sector privat,
els que defineixen els acords i les
accions a dur a terme per introduir millores, principalment, en les
pràctiques comercials, la informació que es dóna als consumidors,
l'eficiència i el desenvolupament
tecnològic o la comercialització, el
creixement i l’orientació al mercat, entre d’altres.


Més informació sobre:
El Codi de Bones
Pràctiques Comercials
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PEIX.
30.000 persones
han visitat el CIP
en aquests 5 anys


Més informació sobre:
La Llei de mesures per
millorar el funcionament
de la cadena alimentària
www.magrama.gob.es

LLEI ESTATAL PER VIGILAR LES RELACIONS
ENTRE ELS OPERADORS

Cinc anys després de la seva posada
en marxa, el Centre Interactiu del
Peix és ja un espai de referència per
a tots aquells que volen apropar-se al
món dels productes del mar, conèixer les seves característiques, quin
trajecte fan des del mar o les piscifactories fins que arriben a les taules de
les cases i els restaurants o quins són
els seus beneficis per a la salut.
En aquest temps, més de 30.000 persones han passat per aquesta instal·
lació divulgativa, que compta amb el
suport d’administracions públiques
com la Unió Europea, el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Govern Central,
diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona i l’Institut Municipal de
Mercats, així com amb el de nombroses empreses privades.

ELS VISITANTS PRINCIPALS:
ELS ESCOLARS

El gruix de visitants del CIP són
els nens i nenes de 8 a 11 anys que
participen cada dia en la campanya
“Creix amb el Peix”.
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El Gremi de Majoristes del Mercat Central del Peix
(GMP) i el Gremi de Peixaters de Catalunya, amb
la col·laboració de Mercabarna i Assocome, van
organitzar el 17 i 18 de juny la 4a edició de la campanya “Revetlles d’estiu amb musclos i cava” per
potenciar el consum d’aquest producte durant
l’estiu, moment òp-tim del mol·lusc català. Un
any més, la campanya va gaudir d’una gran acceptació i es van repartir més de 6.000 racions de
musclos entre els compradors de quatre mercats
municipals de Barcelona i l’Hospitalet•


PEIX.
Més de 6.000
racions de musclos
es van repartir
durant la campanya
de promoció


FRUITES I HORTALISSES.
El concurs-exposició
de fruits del camp de la
Fira de Sant Isidre
de Viladecans

Un any més, Mercabarna ha col·laborat amb les diferents fires agrícoles que se celebren entre els mesos
d’abril i juny a diverses poblacions del Baix Llobregat
i que serveixen, entre d’altres coses, per posar en valor
els productes que es produeixen en aquests municipis.
Són la Fira de l'Espàrrec de Gavà, la Festivitat de Sant
Isidre de Viladecans, i la Festa de la Cirera de El Papiol
i de Torrelles de Llobregat. En totes elles, Mercabarna
va obsequiar als pagesos que participen en aquestes fires amb estris i materials per treballar el camp. •

El juny de 2010 obria les portes el CIP, un innovador espai
museogràfic sobre els productes pesquers impulsat pel Gremi de
Majoristes del Mercat Central del Peix (GMP) amb la col·laboració
de Mercabarna.

www.agricultura.gencat.cat

L’altra iniciativa presentada a la
jornada va ser la Llei 12/2013 de
mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària,
impulsada pel Govern Central a
través de l’Agencia de lnformación
y Control Alimentario (AICA).
Segons va exposar el director
d’aquesta agència, José Miguel
Herrero, aquesta normativa s’ha
creat per vigilar les relacions entre
els agents de la cadena i reduir-ne
els desequilibris, mitjançant l’establiment de contractes entre els
operadors o amb la realització de
controls per evitar les pràctiques
abusives, entre d’altres mesures
que poden ser motiu de sanció si
s’incompleixen. •

Suport a les fires agrícoles
del Baix Llobregat

Promoció de les
musclades d’estiu

El Centre Interactiu del Peix compleix 5 anys

Aquesta iniciativa educativa té
com a objectiu que els més petits
i, de retruc, les seves famílies coneguin el món del peix i, sobretot,
els beneficis d’incloure en la dieta
els productes del mar. A banda de
veure el Centre Interactiu del Peix,
l’activitat inclou una visita dels
escolars a una empresa de manipulació de peix o viver de marisc i un
dinar a base de peix i fruita.
En aquests cinc anys, “Creix amb el
Peix” s’ha anat consolidant entre
les escoles i actualment aconsegueix quasi el màxim (9,6 respecte
a 10) en el grau de satisfacció dels
visitants. A més, segons revelen les
enquestes que es fan a les famílies
dels alumnes que participen a la
campanya, el pas per “Creix amb
el peix” fa que els nens coneguin
millor el peix i en consumeixin més
varietat i amb major freqüència.
A banda dels escolars, el CIP rep
cada any la visita d’altres col·lectius
com per exemple estudiants de batxillerat i universitaris, col·lectius
amb dificultats o professionals del
sector dels productes del mar. •

S’entreguen els
títols oficials de les
noves concessions
administratives
El Gremi de Majoristes del Mercat Central del Peix
(GMP) i Mercabarna van fer l’entrega formal dels
títols oficials que permetran a empreses i aplegadors seguir desenvolupant la seva activitat al
Mercat fins al 2038. Aquests títols són el resultat
de l’acord signat fa quasi dos anys, segons el
qual les empreses poden prolongar les seves
concessions administratives 18 anys més a canvi
d’assumir el cost de les obres de modernització
del Mercat que ja s’estan duent a terme. •


PEIX.
Acte d'entrega dels títols
de les noves concessions
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