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Promociona els teus productes al web de Mercabarna

Es pot accedir a la secció “Nous productes” a través de la plana principal del web

Mercabarna ha estrenat una nova secció al seu web. Es tracta de
l’apartat “Nous productes”, un
gran aparador online on les empreses poden donar a conèixer
als clients habituals i als potencials les seves novetats en productes alimentaris i florals (noves
denominacions d’origen, varie-

tats, etc.; nous packaging; preparats alimentaris; productes envasats, etc.).
La forma d’introduir al web
aquests nous productes és molt
senzilla. Només s’ha d’accedir a
la Intranet del web de Mercabarna i omplir una fitxa amb el nom
del producte, una breu descrip-

Avantatges per a les empreses de
Mercabarna que participin a Hostelco

Gràcies a l’acord entre Mercabarna i Fira de Barcelona, les
empreses de la Unitat Alimentària gaudiran d’avantatges per
participar com a expositores a
Hostelco. Aquest saló, que se
celebrarà a Barcelona del 17 al
21 d’octubre, està dedicat als
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equipaments i serveis per al canal HORECA (hoteleria, restauració i càtering) i, en aquesta
edició, donarà un paper molt
destacat a l’oferta d’aliments
per aquest sector.
Les empreses de Mercabarna
que vulguin exposar i s’apuntin
abans del 31 de juliol gaudiran
d’un 10% de descompte en el
preu de l’estand i podran presentar els seus productes i serveis de forma gratuïta a la zona
de demostracions culinàries.
www.hostelco.com

La sostenibilitat,
un dels reptes
dels mercats
majoristes del món
El director general de Mercabarna, Josep Tejedo, i el director de
l’Àrea Industrial i de Serveis, Lluís Alberich, van assistir a la conferència de la Unió Mundial de
Mercats Majoristes (WUWM) celebrada a Berlín del 22 al 25 de
maig. Les iniciatives mediambientals i la sostenibilitat van ser
els temes principals de la trobada,
on es van aplegar 170 professionals internacionals.
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Nice Fruit produirà fruita congelada de qualitat a Mercabarna

El passat 25 de juny, l’alcalde de
Barcelona, Xavier Trias, va visitar Mercabarna per inaugurar
un sistema pioner al món de
congelació de fruites i hortalisses que s’ha instal·lat a l’empresa Cutting’s, firma ubicada al recinte especialitzada en la
distribució de fruites i hortalisses de IV gamma per al canal
Horeca.
L’acte va reunir uns 200 professionals del sector alimentari i va
comptar amb l’assistència del director general d’Alimentació del
Departament d’Agricultura de la
Generalitat, Domènec Vila; la tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de Barcelona i presidenta de
Mercabarna, Sònia Recasens; i
el director general de Mercabarna, Josep Tejedo, entre d’altres.
Aquesta tecnologia, anomenada
“Nice Cold System”, ha estat
desenvolupada per la companyia catalana Nice Fruit, integrada pel Grup Cutting’s, el grup financer Fenoexit, la Universitat
Politècnica de Catalunya i el
professor Josep Maria Nacenta.
La novetat d’aquesta tecnologia
és que permet congelar les fruites i les hortalisses recollides en
el seu punt òptim de maduració,
mantenint, fins a tres anys, la
mateixa textura, sabor i propietats nutricionals que les fres-

ques. El president de Cutting’s,
Miquel Pastor, va ressaltar la
“revolució” que aquesta tecnologia suposarà per al sector hortofructícola, ja que permetrà
“potenciar l’exportació, optimitzar els excedents de fruita o estabilitzar els preus”.

Un projecte català amb
vocació internacional
Durant els parlaments, l’alcalde
va destacar la projecció que donen a la ciutat iniciatives com
aquesta i “com ajuden a fer que

La fruita congelada té una durada de 3
anys

Actuacions per
millorar la
mobilitat de
vehicles i
persones
En el marc del Pla de Mobilitat
que impulsa Mercabarna, s’ha
realitzat la reparació de l’asfalt
dels voltants dels Mercats Centrals de Fruites i Hortalisses i
del Peix, així com de la Zona
d’Activitats Complementàries
(costat mar), per garantir una
circulació de vehicles més segura. A més, pensant en la mobilitat de les persones, s’ha
construït una nova vorera al
Carrer Major, que facilita l’accés a la parada d’autobús que
hi ha a la porta de la Zona
Franca. També s’ha millorat la
xarxa de clavegueram de la zona comercial, on s’hi concentren una gran quantitat de bars
i restaurants del recinte, per
evitar possibles embussos.
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L’alcalde de Barcelona, amb el president de Cutting’s, el director general de Mercabarna,
el director de Hannover Entreprise i el director general d’Alimentació

Barcelona sigui reconeguda per
la recerca, el coneixement i la
innovació”. En la mateixa línia,
el director general d’Alimentació
va incidir que aquest projecte
“uneix dos conceptes com l’emprenedoria i la recerca, binomi
en el qual es basa el model econòmic que es vol impulsar des
de la Generalitat”. Per la seva
banda, el director general de
Mercabarna va posar de manifest la voluntat de Mercabarna
per estar al costat d’empreses
que, com Nice Fruit, “s’esforcen
per adaptar-se als nous temps i
donar cada dia més valor afegit
als seus productes i serveis”.
L’acte també va comptar amb la
presència d’una vintena d’empresaris xinesos que van signar
un acord amb Nice Fruit per exportar la tecnologia al seu país.
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Mercabarna, amb la cuina catalana
Patrimoni de la Humanitat

L’empresa Semon
compleix 50 anys
L’empresa Semon, que des de
1992 té la seva cuina central a
Mercabarna, celebra aquest any
el seu 50è aniversari i, per commemorar-ho, la firma –que disposa de botigues, restaurants i un
servei de càtering– va fer una festa al Palau Robert, amb l’assistència del president de la Generalitat,
l’alcalde de Barcelona, la direcció
de Mercabarna, així com els seus
proveïdors i clients.

Mestres i Tejedo durant la signatura del conveni d’adhesió

Mercabarna i la Fundació Institut
Català de la Cuina (FICC) van
subscriure el 22 de juny un conveni de col·laboració en favor de
la campanya ‘Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat: candidatura 2013’. Així, Mercabarna se
suma al nodrit grup d’institucions, entitats i empreses que donen suport a aquesta iniciativa,
que té com a objectiu aconseguir
que la UNESCO declari la cuina
tradicional catalana Patrimoni
Immaterial de la Humanitat.
El president de la FICC, Xavier
Mestres, va valorar molt positivament l’adhesió de Mercabarna a

aquest projecte que “no només servirà per preservar el nostre patrimoni sinó també per dinamitzar
l’economia, ja que ajudarà a posicionar internacionalment els nostres cuiners i els nostres productes”.
Per la seva banda, el director general de Mercabarna, Josep Tejedo, va destacar la idoneïtat que la
Unitat Alimentària prengui part a
la campanya, ja que “gràcies a
Mercabarna els catalans gaudim
d’una gran oferta i varietat d’aliments frescos fonamentals en la
nostra cuina i en la dieta mediterrània”. Més informació a:
www.cuinacatalana.eu.

Simphonie inicia el casal d’estiu
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L’escola bressol de Mercabarna
Simphonie organitza fins el 31
d’agost un casal d’estiu, de 8 a
18h, per a nens i nenes de 3 a 6
anys que, enguany, tindrà com a
activitat principal l’explicació i teatralització de contes tradicionals.
Prèviament, per cloure l’actual
curs, l’1 de juny es va celebrar la
“graduació” d’una quinzena d’alumnes del centre, que van rebre
els diplomes que els acrediten per
anar a l’escola “dels grans”.
Aquest acte es va fer durant de la
festa de final de curs, on es van
reunir 200 persones entre nens,
mestres i famílies.
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Els alumnes de Simphonie durant l’acte
de “graduació”

Inscripcions al casal d’estiu,
per setmanes concretes o per
un mes sencer, al telèfon
93 556 11 70 o a
simphonie@simphonie.com.

Visita d’una
delegació d’un
Estat de Brasil
Per conèixer l’experiència de
Mercabarna com a impulsor de
clústers, una delegació del govern de l’Estat brasiler de Minas
Gerais i de directius del mercat
majorista de la capital va visitar
l’11 de juny la Unitat Alimentària. Acompanyada per responsables de Mercabarna, també va visitar l’IRTA (Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries) i
diverses cooperatives hortofructícoles de Lleida.

El Departament
de Vigilància de
Mercabarna,
premiat
La Direcció General de la Policia
ha concedit una menció honorífica especial al Departament de
Vigilància de Mercabarna per la
seva tasca i per la col·laboració
permanent amb els cossos de seguretat, especialment amb la Policia Nacional, per vetllar per la
seguretat dins d’aquest polígon.
El responsable de Vigilància de
Mercabarna, Jordi Mònaco, va
recollir la distinció en un acte
celebrat el 14 de juny.

l’informatiu de mercabarna
ASSOCIACIÓ CLÚSTER ALIMENTARI DE BARCELONA
(WWW.CLUSTERALIMENTARI.CAT)

Com millorar les relacions comercials
amb la gran distribució

Els consumidors valoren molt les seccions
de producte fresc a l’hora de triar un
supermercat o un altre

El 5 de juny, l’Associació Clúster
Alimentari de Barcelona va pre-

sentar un estudi realitzat en
col·laboració amb AECOC per millorar i incrementar les oportunitats de negoci entre les empreses
majoristes i les firmes de la gran
distribució.
L’estudi, elaborat a partir d’entrevistes amb companyies de l’Associació que proveeixen aquest segment i amb diverses cadenes de
supermercats, analitza les polítiques de compra de la gran distribució respecte als productes frescos, uns aliments estratègics per
aquestes empreses, ja que molts
consumidors trien un establiment
o un altre en funció de si la secció
de fresc resol les seves necessitats.
En el document es proposen algunes recomanacions per a les empreses majoristes que volen proveir
aquest canal, com adaptar-se millor al client, oferir més informació
als consumidors, innovar en envasos i formats, entre d’altres.

Per formar part de l’Associació Clúster Alimentari de Barcelona,
contacti amb: vilanova@mercabarna.cat o 93 556 35 30.

Dia a dia
El producte local
protagonista el
1er Simposi de
Mercats de la
Mediterrània
Més de 200 professionals vinculats al món dels mercats, entre
els quals hi havia la direcció de
Mercabarna, van assistir el 4 de
juny al 1er Simposi de Mercats
de la Mediterrània, organitzat per
l’Institut Municipal de Mercats de
Barcelona com a part del projecte europeu MedEmporion (on hi
participen també els Mercats de
Torí, Gènova i Marsella).
El regidor de Comerç, Consum i
Mercats de l’Ajuntament de Barcelona, Raimond Blasi, va ser
l’encarregat d’obrir aquesta jornada, on es va parlar sobre la
gestió i renovació dels Mercats i
sobre la importància estratègica
dels productes frescos en aquests
equipaments. En aquest aspecte,
els assistents van coincidir en
l’esforç que s’està fent des dels
mercats per promoure valors com
el gust, la salut o la dieta, fomentant el producte local de qualitat
que, alhora, potencia la dieta mediterrània i, també, la sostenibilitat del territori.

Es
Estem
tem a pr
prop
op tteu.
eu.

Nou Centre Quadis a Mercabarna.
Vine a vveure'ns
eure'ns i desc
descobreix
obreix per
perquè
què despr
després
és de 70 anys seguim líder
líders
s del sect
sector
or i tenim la confiança
de més de 400.000 clients.

Turismes
Turismes i industrials.
industrials. Vehicles
Vehicles nous i d’ocasió.
d’ocasió.
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Ens trobaràs
trobaràs a: Despatx 59. Longitudinal, 4. Edifici Bancs. Tel.
Tel. 93 556 42 59, www.quadis.es,
www.quadis.es, mercabarna@quadis.es
mercabarna@quadis.es

5

Temps de formació

l’informatiu de mercabarna

La Generalitat acredita Mercabarna per impartir més
certificats de professionalitat
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L’Àrea de Formació de Mercabarna ha obtingut
l’homologació per part del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) per impartir tres nous certificats de professionalitat: Sacrifici, feinejat i especejament d’animals, Activitats de floristeria i
Activitats auxiliars de comerç.
Fins ara, l’Àrea ja comptava amb l’autorització
per fer la formació dels certificats d’Auxiliar de
florista i d’Activitats de venda. D’aquesta manera, la formació ocupacional que realitzi l’Àrea
estarà basada en aquests certificats de professionalitat i, per tant, els alumnes que finalitzin

juny 2012

els cursos obtindran l’acreditació oficial corresponent que els servirà per validar la seva capacitació professional i per convalidar-la per d’altres estudis que desitgin fer en el futur.
Així mateix, les empreses del sector alimentari
podran sol·licitar a l’Àrea de Formació l’organització d’aquestes especialitats formatives o
d’alguns mòduls concrets per als seus treballadors.
Més informació a l’Àrea de Formació, al 93 556
34 56 o al correu electrònic formacio@mercabarna.cat

l’informatiu de mercabarna

Sector de...

Fruites i Hortalisses
Fruites exòtiques amb sabor
nacional

Màlaga ja s’ha convertit en el primer subministrador d’alvocats
del Mercat

Temps enrere es feia difícil trobar en el Mercat
Central de Fruites i Hortalisses fruites exòtiques, en quantitat i de qualitat, que no vinguessin de l’altra punta del món. Però, la crisi
econòmica i la conseqüent disminució de les
importacions està modificant aquesta realitat.
Fins ara, les produccions espanyoles d’alguns
d’aquests productes tropicals tenien una presència més aviat residual dins del nostre Mercat, però des de fa uns anys, ja comencen a
gaudir d’un pes específic que, fins i tot en certs
casos, han acabat superant el producte que ve
d’importació.
El cas més significatiu és el de l’alvocat. Fruït
exòtic originari d’Amèrica Central, que poc a

poc, s’ha anat introduint en diversos plats de la
nostra cuina per la influència dels menjars ètnics. Fa anys que certs productors de Màlaga,
aprofitant el clima propici de la província, van
iniciar el cultiu d’aquesta fruita, però el seu impacte dins del Mercat era més aviat simbòlic. El
2006, només el 10% de l’alvocat venut venia
d’allà, mentre que la resta era d’importació,
principalment de Brasil (47%) i Perú (27%).
Actualment, aquests percentatges s’han invertit, no només perquè l’alvocat nacional resulti
més econòmic que el d’importació, sinó per la
qualitat que ha assolit aquesta fruita. Ja l’any
passat, Màlaga va ser la principal subministradora d’alvocats del Mercat, amb el 32% del total, seguida de Perú (30%) i Brasil (14%).
A més, d’altres zones espanyoles que produeixen aquesta fruita com Granada i Tenerife també han incrementat la seva presència al Mercat,
amb el 10% i el 5% dels alvocats comercialitzats.
D’altres varietats enceten aquest camí
El mango és una altra fruita tropical que està
seguint una tendència similar, malgrat que en
aquest cas la importació continua tenint el pes
principal, amb Brasil (50%) i Perú (18%) al capdavant. Tot i així, Málaga, Granada i Tenerife,
que també produeixen aquesta fruita, han passat de representar el 7% dels mangos comercialitzats al 2006 al 25% de l’any passat.
De forma més incipient també comencen a tenir
certa rellevància les papaies “espanyoles”. Si al
2006 no representaven ni l’1% del total comercialitzat, el 2011 entre Tenerife i Las Palmas ja
van aportar el 12,4% d’aquesta fruita tropical.

Peix

El 7 de juny, Mercabarna i d’altres entitats i agents
de la cadena de comercialització dels productes de
la pesca i l’aqüicultura van participar en una taula

sectorial impulsada per la Generalitat, l’IRTA i la
Universitat de Lleida, que s’emmarca dins del Pla
Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència
Agroalimentària de Catalunya (2012-2016). L’objectiu d’aquesta trobada era identificar les tendències innovadores en el sector (en producte, presentació, sostenibilitat, marca etc.) per acordar
possibles accions futures a realitzar.
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Mercabarna present en la taula
sectorial de la pesca de la
Generalitat
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Peix
Musclos per Sant Joan

de musclos del Delta i cava, on hi van participar
unes 500 persones. L’acte va comptar amb la presència de la directora general de Pesca i Afers
Marítims, Maria Mercè Santmartí, i la direcció de
Mercabarna.

Participació a les Jornades
d’Immersió del Clúster Aqüicat

Unes 500 persones van participar a la musclada popular al
Mercat de Sants

Recuperar la tradició gastronòmica mediterrània
de les musclades per celebrar la nit de Sant Joan
i les reunions estiuenques amb família i amics.
Aquest és l’objectiu de la primera edició de la
campanya “Per Sant Joan, musclos i cava”, una
iniciativa impulsada pel Gremi de Majoristes del
Peix (GMP) amb la col·laboració de la Federació
de Productors de Mol·luscs del Delta i el Gremi de
Peixaters de Catalunya.
Per promoure aquesta campanya, les tres associacions van organitzar el 20 de juny una musclada
popular al Mercat de Sants amb més de 100 kg.

El Clúster d’Aqüicultura de Catalunya, amb el suport d’ACC1Ó i de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), va organitzar el 29
i 30 de maig les “Jornades d’immersió estratègica del Clúster Aqüicat" a Sant Carles de la Ràpita. Els diferents agents de la cadena comercial
–entre els quals hi havia el responsable del Mercat Central del Peix de Mercabarna, Daniel Martínez; i el president del Gremi de Majoristes del
Peix d’aquesta Unitat Alimentària, Leandre Serra– es van aplegar en aquestes jornades per
analitzar els reptes estratègics del sector.
Dins de la sessió dedicada als casos d’èxit d’innovació en màrqueting i comercialització, Serra
va oferir una conferència on va parlar del pes de
l’aqüicultura al Mercat Central del Peix i del
Centre Interactiu del Peix, com a iniciativa per
incentivar el consum dels productes pesquers.

Flor
Directius i treballadors
de Barcelona Regional,
a Mercabarna-flor
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Mercabarna-flor s’està convertint en un espai
sol·licitat per institucions i empreses per celebrar actes de tota mena, gràcies a la singularitat i vistositat de les seves instal·lacions.
La darrera empresa en aprofitar aquesta oportunitat ha estat Barcelona Regional, agència
que s’encarrega del desenvolupament urbanístic i de les infraestructures metropolitanes de la
ciutat, que va escollir Mercabarna-flor per realitzar, el passat 1 de juny, una reunió de comunicació interna.
La setantena de directius i treballadors assis-
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tents també van tenir l’oportunitat de fer una
visita a les instal·lacions del Mercat.

Els treballadors de Barcelona Regional a Mercabarna-flor

l’informatiu de mercabarna

Sector de...

Flor
S’entreguen els premis de la
campanya “Viles Florides”

catalanes que apostin per impulsar els espais
verds en el seu territori. En aquesta primera convocatòria, on hi ha participat un total de 16 poblacions, el jurat ha atorgat la màxima distinció a
Cardedeu (Vallès Oriental), mentre que el segon i
tercer premi han recaigut sobre Sant Hilari Sacalm (Selva) i Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) respectivament.
L’acte va comptar amb l’assistència dels representants dels diferents municipis participants i d’una
nodrida representació del sector floral català, entre els quals hi havia la direcció de Mercabarna i
el president del Gremi de Majoristes de Mercabarna-flor.

Mercabarna-flor col·labora amb
els “Dies bojos” de Sant Boi

El passat 14 de juny, el conseller d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,
Josep Ma Pelegrí, va presidir l’acte d’entrega dels
guardons de la primera edició de la campanya
“Viles Florides”, impulsada per la Confederació
d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC),
entitat on s’integren Mercabarna-flor i l’Associació d’Empresaris Majoristes (AEM).
Aquesta iniciativa es va posar en marxa fa prop
d’un any amb l’objectiu de premiar les localitats

Del 31 al 2 de juny passats, l’Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat va organitzar la campanya “Dies
bojos a Sant Boi”, una iniciativa per promoure
l’economia local oferint interessants descomptes i
ofertes en hotels, restaurants, comerços i centres
d’oci i culturals de la ciutat.
En la línia de seguir apostant per col·laborar amb
les diferents iniciatives que se celebren a Sant
Boi, localitat on es troba ubicat el Mercat, Mercabarna-flor es va sumar als “Dies bojos” cedint
plantes a les diverses floristeries participants perquè les sortegessin entre els seus clients.
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El conseller d’Agricultura amb els representants de Cardedeu, vila
guanyadora del primer premi
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“Si la cuina catalana és
Patrimoni de la Humanitat
tot el sector alimentari en
sortirà beneficiat”
Entrevista a Pepa Aymamí, directora de la
Fundació Institut Català de la Cuina (FICC)
Montse Diego Pérez
Aymamí és una de les principals impulsores de la
campanya perquè la cuina catalana sigui reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial
de la Humanitat. La directora del FICC explica,
amb passió i convenciment, els motius pels quals
la nostra cuina ha de rebre aquest reconeixement
internacional. La candidatura es presentarà el
març de 2013 i a finals d’any tindrem el resultat
definitiu.

P- Com sorgeix la idea d’iniciar aquesta campanya?
R- El 2006 la UNESCO va decidir incorporar la cuina com una de les categories que poden optar a
ser Patrimoni de la Humanitat. En aquell moment
ja vam començar a pensar que la nostra cuina podria presentar-se. La idea és donar un pas més enllà i posicionar-la allà on pensem que hauria d’estar: com un referent de qualitat arreu del món.
P- Hi ha d’altres cuines que tinguin aquest reconeixement?
R- Sí, la cuina mexicana i la gastronomia francesa ho van aconseguir el 2010 i, aquest any, opten Japó i Perú.
P- Quins arguments té la nostra cuina?
R- N’hi ha dos de fonamentals. Un és que tenim
una cuina basada en una immensa riquesa i varietat de productes propis del nostre territori. I,
dos, és una cuina de gran tradició històrica i molt
ben documentada.
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P- Ah, sí?!
R- Tenim receptaris de cuina escrits en català que
daten dels segles XIII i XIV! Són documents que
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recullen els plats que es menjaven per certes festivitats concretes o els menús que feien els frares o les classes benestants de l’època.
P- I aquelles receptes s’han mantingut en el temps?
R- La diversitat de plats és tan important com la
seva perseverança en el temps. Tenim constància que algunes receptes ja es cuinaven al segle
XIII, però amb el temps han anat evolucionant
i incorporant els nous productes que anaven
arribant a la nostra terra.
P- Per exemple?
R- En els seus inicis els sofregits, que són la base principal i el tret diferencial de la nostra cuina, es feien amb ceba, all i, si n’hi havia, alguna verdura més. Quan van arribar els primers tomàquets es van començar a introduir a la recepta
i, avui en dia, ningú posa en dubte que és un aliment indispensable per fer aquest plat. La nostra cuina ha tingut la capacitat d’anar-se enriquint amb nous productes però sense perdre
l’estructura dels plats originals.
P- Darrera de tot això hi ha un treball de recerca impressionant!

R- Sí! Ara precisament estem recopilant tota la
informació que hi ha al voltant de la cuina catalana. Amb la col·laboració d’universitats, escoles
de cuina, professionals... s’està fent una extensa
investigació científica sobre les receptes, el seus
orígens, l’evolució dels plats, etc. Alhora, també
s’està duent a terme una investigació culinària,
que ens servirà per determinar tots els productes que integren la nostra cuina i la seva ubicació dins del territori. Per a nosaltres, el producte local té una importància cabdal, ja que la base de la cuina catalana és el producte de proximitat i de qualitat.
P- A banda de fer tota aquesta feina d’investigació, què més esteu treballant?
R- La campanya té un objectiu fonamental que
és sensibilitzar la societat catalana. És a dir, que
tots els ciutadans sàpiguen que disposem d’un patrimoni culinari viu i ric que cal conèixer, estimar,
preservar i gaudir. I això ho estem fent i ho farem a través de jornades professionals, campanyes publicitàries, concursos a través de mitjans de
comunicació, programes educatius a les escoles...
P- Compteu amb molts suports?
R- Estem buscant adhesions entre institucions i empreses. Ara per ara ja tenim el suport de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona,
les Diputacions provincials, universitats, gremis alimentaris, escoles de restauració, entre d’altres. En
definitiva, volem que l’administració pública i la
societat s’involucrin en aquest projecte, perquè no
deixa de ser un projecte de país.
P- Ara ja tindreu el suport de Mercabarna!
R- És molt important comptar amb l’ajut de Mercabarna. Com el gran centre de distribució de producte fresc que és, el seu paper és bàsic per garantir els valors de la cuina catalana. A més, tenir el seu suport ens obre el camí per sumar adhesions entre les associacions empresarials i la gran
quantitat d’empreses que hi ha en aquest espai.
P- Com poden col·laborar les empreses majoristes i, fins i tot, els detallistes o restauradors
que venen a comprar a Mercabarna?
R- Els detallistes i/o restauradors tenen la pos-
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sibilitat de fer-se socis del projecte. Això vol dir
que posant 25€ obtenen un diploma per penjarlo a l’establiment i fer difusió de la campanya entre els clients. Per a les empreses majoristes una
manera de donar suport seria a través d’una
aportació econòmica que els permetria aparèixer
com a col·laboradors de la campanya. De fet, no
deixa de ser una inversió, ja que si la cuina catalana es declarada Patrimoni, tots els efectes positius que comporti acabaran revertint en les
pròpies empreses del sector alimentari.
P- Què vol dir amb això?
R- Si s’aconsegueix la declaració de Patrimoni,
la nostra cuina i els nostres productes tindran una
campanya de posicionament i difusió internacional
baratíssima! Al voltant del fet culinari s’hi congreguen professionals de molts sectors: pagesos,
pescadors, ramaders, majoristes, detallistes, restauradors… Valorar la seva tasca i donar-la a conèixer aquí i a fora servirà no només per preservar
el nostre patrimoni, sinó també per dinamitzar
la nostra economia.
P- Ferran Adrià, Carles Gaig, Sergi Arola, els germans Roca..., quin paper juguen en el posicionament internacional de la cuina catalana?
R- Molt important. Gràcies a aquests professionals,
la cuina catalana ja gaudeix d’un ampli reconeixement internacional. Aquests cuiners de renom
fan una cuina moderna i evolucionada, però tradicional. Fins i tot, uns plats tan experimentals i
trencadors com els de Ferran Adrià no sorgeixen
espontàniament, darrera tenen una base, i és la cuina tradicional.
P- La cuina catalana gaudeix de bona salut?
R- Jo crec que sí. Només t’has de fixar en les carmanyoles que la gent porta a la feina i veuràs que
a moltes hi ha plats de cuina tradicional. No obstant, sí que és cert que plats que requereixen més
temps d’elaboració, com un bon rostit, costen més
de fer a casa. Però, per això, tenim molts restaurants que estan apostant per especialitzar-se en la
bona cuina tradicional. I, cada cop més, la gent busca aquests plats que ja ha menjat en altres moments
de la seva vida i que darrera tenen una memòria,
ens evoquen uns records.
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