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Mercabarna presenta productes de
temporada a través de TV3, BTV i 
la Xarxa

Mercabarna tornarà a col·labo-
rar en la secció “Què és tempo-
rada?”, que s’emet un dijous al
mes dins del magazín de tarda
de TV3 “Divendres”. 
Així, Mercabarna seguirà cedint
i orientant sobre els productes
que conformen aquesta secció,
on el pagès Pep Riera i el nutri-
cionista Abel Mariné expliquen
quines són les fruites i hortalis-
ses i els peixos i mariscs que es-
tan en el seu millor moment. 
La primera entrega d’aquesta
secció es podrà veure el proper
11 d’octubre, a partir de les
16:30h. 
Més informació a: 
www.tv3.cat/divendres

Participació al “Connexió
Barcelona” 

Per altra banda, Mercabarna ha
iniciat al setembre una col·labo-
ració mensual amb el programa
“Connexió Barcelona”, el maga-
zín de tardes (a partir de les 18h)
de Barcelona Televisió. 
A partir d’ara, a principis de ca-
da mes, apareixerà un reportat-
ge realitzat a Mercabarna on els
responsables dels Mercats Cen-
trals de Fruites i Hortalisses i del
Peix, així com diferents empre-
saris d’aquests Mercats, parlaran

de quins són els productes de
temporada, qualitats, propietats,
tendències de preu, etc. 
Un mes el reportatge es dedicarà
als productes hortofructícoles,
mentre que en el següent, es
parlarà del peix i el marisc, i ai-
xí alternativament. 
El primer reportatge d’aquesta
sèrie es va emetre el passat 17
de setembre i va servir per pre-
sentar als espectadors del pro-
grama què és i quina activitat es
desenvolupa a Mercabarna. 
Més informació a: 
www.btv.cat/connexiobarcelona

Col·laboració radiofònica 

La mateixa temàtica segueix la
col·laboració amb el programa
“Notícies en xarxa. Edició matí”
de l’emissora de ràdio la Xarxa
(antiga COM Ràdio). 
En aquest cas, els representants
de cada Mercat faran una con-
nexió telefònica setmanal per
explicar els productes que millor
oferta presenten. 
Els dimarts es parlarà de fruites i
hortalisses, mentre que els di-
jous serà el torn del peix i ma-
risc. En els dos casos, l’horari
d’emissió serà a les 6:50h.
Més informació a: 
www.xarxanoticies.cat

Portes obertes a
Mercabarna-flor
el 27 d’octubre

Mercabarna serà un dels col·labo-
radors de la 3a edició del festival
d’arquitectura 48h Open House
Barcelona, que se celebrarà els
propers 27 i 28 d’octubre. Aquest
festival, impulsat per l’organitza-
ció Arquitectura Reversible, és
una iniciativa cultural que consis-
teix a obrir al públic, de forma
gratuïta, més de 150 edificis em-
blemàtics de la ciutat. 
Un dels edificis que s’incorporarà
a aquesta iniciativa serà Merca-
barna-flor, que obrirà les seves
portes als ciutadans el proper 27
d’octubre. A través d’aquesta ac-
ció, Mercabarna pretén donar a
conèixer no només la singularitat
arquitectònica del Mercat, sinó
l’activitat comercial que s’hi des-
envolupa i potenciar, així, el con-
sum de flors i plantes entre els
ciutadans. 

Més informació a: 
www.48hopenhousebarcelona.org
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Els representants de les empreses de l’Associació Clúster Alimentari que van participar en
la visita a Cultivar

L’Associació Clúster Alimentari de
Barcelona, entitat gestionada per
Mercabarna, ha posat en marxa
un cicle de Jornades de Portes
Obertes entre les empreses que
integren aquesta entitat. 
La idea és afavorir el coneixement
mutu i les col·laboracions entre les
28 firmes que actualment en for-
men part, les línies de negoci que
tenen, les capacitats logístiques, els
productes que comercialitzen, els
processos que duen a terme, etc. 
El 20 de setembre, una quinzena
d’integrants de l’Associació van fer
la primera de les visites d’aquest
cicle a les instal·lacions de la com-
panyia hortofructícola Cultivar. 

Portes obertes a les empreses del Clúster Alimentari de Barcelona
ASSOCIACIÓ CLÚSTER ALIMENTARI DE BARCELONA

4 d’octubre: jornada sobre col·laboracions empresarials per
afrontar el futur

Mercabarna, amb la col·laboració
de l’Associació Clúster Alimentari
de Barcelona, organitzarà, el pro-
per 4 d’octubre, una jornada sobre
aliances i fusions empresarials
oberta a totes les companyies de
la Unitat Alimentària. 
En aquesta sessió és mostrarà que
establir aliances entre empreses
per afrontar reptes importants que
poden ser difícils d’abordar en so-
litari –com innovar en productes,

exportar, obrir-se a nous clients,
etc.– no té perquè ser tan compli-
cat, ja que existeixen  moltes tipo-
logies i molts graus d’aliances
empresarials.
L’acte, presidit per la tinenta d’alcal-
de de Promoció Econòmica de l’A-
juntament de Barcelona i presiden-
ta de Mercabarna, Sònia Recasens,
s’iniciarà amb la intervenció del di-
rector general de Mercabarna, que
farà una diagnosi sobre les oportu-

nitats estratègiques de les aliances i
fusions en el sector alimentari. 
Seguidament, l’empresa ONEtoO-
NE Corporate Finance, experts en
l’assessorament en fusions i adqui-
sicions, explicarà les diferents tipo-
logies d’unions empresarials. 
Després, el director general de
Bargosa, empresa hortofructícola
ubicada al recinte, explicarà les
particularitats i els condicionants
de les fusions en el context de
Mercabarna. 
Finalment, s’exposaran dos casos
reals d’empreses de Mercabarna
amb experiència en l’àmbit de les
aliances empresarials, com són
Companyia General Càrnia i Nat
Products, companyia de distribu-
ció de productes frescos i conge-
lats, sobretot peix i marisc, al ca-
nal Horeca. 
La jornada començarà a les 16h i
tindrà lloc a la sala d’actes del
centre directiu de Mercabarna. 

Més informació i inscripcions al Departament d’Estudis i Desenvolupament de Mercabarna, al
telèfon 93 556 35 30 o al correu electrònic vilanova@mercabarna.cat
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El Banc dels Aliments compta des de fa
10 anys amb un magatzem dins de
Mercabarna 

Els Bancs d’Aliments espanyols
guardonats amb el premi Príncep
d’Astúries 

La Federación Española de Ban-
cos de Alimentos, de la qual
n’és membre la Fundació Banc
dels Aliments de Barcelona, ha
obtingut el premi Príncep d’As-
túries a la Concòrdia 2012. El
guardó reconeix aquesta entitat

com a exponent d'un esforç in-
ternacional solidari per alleujar
algunes de les necessitats més
urgents de la població. 
El jurat també ha destacat que
“els donants d'aliments i els vo-
luntaris i organitzacions que els
canalitzen constitueixen exem-
ples decisius i generosos d'a-
quest esforç altruista en favor
dels altres”.
Entre els col·laboradors d’a-
questa entitat, s’hi troben Mer-
cabarna i moltes de les empre-
ses del recinte. Des de fa 10
anys, Mercabarna cedeix un
magatzem al Banc dels Ali-
ments dins del polígon alimen-
tari per facilitar la recollida dels
productes frescos excedentaris
que les companyies donen des-
interessadament. 

Si voleu donar productes al Banc dels Aliments, ho podeu fer de
dilluns a divendres, de 10 a 17h, al magatzem ubicat al
c/Longitudinal 2, davant de la llar d’infants Simphonie. Per contac-
tar-hi: 93 556 10 33 o aprovisionament27@bancdelsaliments.org

Congrés sobre
seguretat
alimentària, a
l’octubre

Els propers 17, 18 i 19 d'octu-
bre, l’Auditori AXA (ubicat a l’e-
difici de l’Illa Diagonal de Bar-
celona) acollirà el 5è Congrés
Internacional d'Autocontrol i
Seguretat alimentària KAUSAL
2012.
Sota el lema “Junts, aliments
amb garantia”, aquest congrés
pot ser d’interès per als respon-
sables de qualitat i seguretat ali-
mentària de les empreses de
Mercabarna, ja que es parlarà
del present i futur de la segure-
tat alimentària i l'autocontrol a
tota la cadena alimentària amb
la presència de tècnics i especia-
listes internacionals. 
Mercabarna participarà en
aquest congrés com a ponent en
la sessió que tindrà lloc el 18
d’octubre, dedicada a les alian-
ces estratègiques entre empreses
per innovar. 
La conferència servirà per expli-
car el paper dels clústers a l’ho-
ra de dinamitzar i afavorir les
iniciatives innovadores.

Més informació a: www.kausal.cat
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Oberta la inscripció per als cursos d’octubre i novembre

Ja s’ha obert el període d’inscripció per als cursos de
formació continuada que es durant a terme els me-

sos d’octubre i novembre. Inscripcions a:www.mer-
cabarna.es/serveis/formacio o al 93 556 34 56.

Comercials en “forma” 

L’Àrea de Formació de Mercabarna iniciarà a l’octu-
bre dos cursos adreçats a millorar les competències
professionals dels comercials i venedors de les em-
preses del recinte. El cost dels dos cursos es podrà
bonificar a través del crèdit per a formació que te-
nen les companyies de Mercabarna.

Tècniques per millorar la venda 
Un d’aquests cursos és el de “Gestió de la venda”, que
s’organitzarà conjuntament amb el Gremi de Majo-
ristes de Fruites i Hortalisses (AGEM). Aquesta for-
mació està pensada perquè els participants analitzin
els punts forts i febles de la seva forma de vendre i
adquireixin noves tècniques i habilitats comercials.

Curs per aprendre a reclamar els impagats 
Assegurar el cobrament d’una venda, conèixer les
eines per reclamar un impagament, evitar els moro-
sos, etc. Aquests són alguns dels continguts de l’altre
formació adreçada als comercials. Es tracta del curs
“Gestió de cobraments i reclamació d'impagats”, que
ja es va realitzar l’any passat per al personal admi-

CURS DURADA CALENDARI PREU 

Formació a distància: del 16 al 22 d'octubre. 

Sessió presencial: 23 d'octubre, de 16 a 18h.

GESTIÓ DE COBRAMENTS I RECLAMACIÓ D'IMPAGATS 12 h. 23, 24 i 30 d'octubre, de 15 a 19h. 225 €

23, 24 i 26 d'octubre i  6, 13, 20, 21, 23, 

27 i 28 de novembre, de 16 a 19h.

CONDUCCIÓ CARRETÓ RETRÀCTIL 24 h. 5, 6, 7 i 8 de novembre, de 9 a 15h. 310 €

POSICIONAMENT DE PÀGINES WEB 6 h. 14 de novembre, de 9 a 15h. 78 €

20, 21, 27 i 28 de novembre, 

de 15:30 a 18:30h.

nistratiu de les empreses i que, ara, tindrà uns con-
tinguts enfocats als professionals comercials, que
són els que generalment fan el primer contacte amb
els clients i tenen una relació més directa amb ells.
Impartirà el curs el morosòleg i professor de Finan-
ces de EAE Bussines School, Pere Brachfield, un au-
tèntic expert mundial en aquesta matèria.

Els comercials de les empreses tenen una bona oportunitat per
formar-se gràcies als cursos que organitza l’Àrea de Formació

La informació sobre dates, preu, durada i inscripcions per a aquests cursos la trobareu en el quadre que
apareix en aquesta pàgina o al web: www.mercabarna.es/serveis/formacio/cursos

MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES I TREBALL AMB 
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES (PVD)

HIGIENE DELS NOUS MANIPULADORS D'ALIMENTS

LA GESTIÓ DE LA VENDA

6 h.

30 h.

12 h. 156 €

390 €

50 €
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I no són pocs. Cada any hi ha més persones
que tenen interès per conèixer la Unitat
Alimentària. En tot el 2011, aquests visitants
van arribar a sumar una xifra gens menyspre-
able: 17.087 persones. 
El col·lectiu més nombrós el formen els esco-
lars de 9 a 10 anys que participen en les cam-
panyes de promoció dels productes frescos que
tenen lloc dins de Mercabarna, com són “5 al
dia”, “Creix amb el Peix” i “Flors i plantes,
cada dia”. 
Seguidament, si atenem a les xifres, hi ha el
grup que integren els estudiants, en aquest cas
de major edat que vénen d’instituts, centres
universitaris o escoles de restauració, hotele-
ria, cuina, etc., que tenen com a objectiu prin-
cipal conèixer el funcionament d’aquest gran
centre de distribució alimentària de Barcelona. 
Un altre dels col·lectius importants que visiten
Mercabarna és el dels representants institucio-
nals, organismes i empreses vinculades al món
de l’alimentació, tant d’Espanya com d’arreu
del món. Un perfil de visitant plenament con-
solidat que dóna compte del bon posiciona-

ment que té aquesta Unitat Alimentària en el
sector alimentari internacional.
Després de l’aturada per vacances, aquestes
visites i les campanyes infantils tornen a
posar-se en marxa. És un bon moment, per
tant, per fer balanç.  

INSTITUCIONS I PROFESSIONALS ALIMENTARIS

Aquestes visites són molt importants per
millorar la imatge de Mercabarna arreu del

Comença el mes d’octubre i, barrejats enmig
del tràfec habitual de mercaderies, compra-
dors, vehicles, treballadors de les empreses,
etc., tornen a aparèixer els ja tradicionals

grups d’infants, estudiants i delegacions
d’institucions o professionals que visiten les
diferents instal·lacions del recinte. Són els ‘al-
tres’ usuaris de Mercabarna.

Els ‘altres’ usuaris 
de Mercabarna

Montse Diego Pérez

MB291_217 MB desembre 2005 CAT  25/09/12  15:06  Página 7



8 setembre 2012P
À

G
IN

A
l’informatiu de mercabarnaDossier d’actualitat

món, incrementar les relacions comercials de
les empreses del recinte i, també, per conèixer
i aprendre de les iniciatives que realitzen els
mercats majoristes, les empreses o institu-
cions, nacionals i internacionals, que ens visi-
ten. 
Des del mes de gener, han passat per
Mercabarna un total de 265 representants ins-
titucionals i professionals, procedents d’altres
ciutats espanyoles i de països tan dispars com
Colòmbia, Xina, Mèxic, Aràbia, Marroc,
Alemanya, Austràlia, etc. 

“5 AL DIA” 

El curs 2011-12 de la campanya “5 al dia”, que
organitzen Mercabarna i el Gremi de Majoris-
tes de Fruites i Hortalisses (AGEM), va con-
cloure el passat mes de juny amb 5.528 parti-
cipants procedents de prop d’un centenar de cen-
tres escolars catalans. 
Després de 13 anys de funcionament, aquesta ini-
ciativa de promoció del consum de les fruites i
les hortalisses entre els infants segueix tenint una
gran valoració entre les escoles participants.
Segons les enquestes que es fan després de la vi-
sita, un any més, els mestres puntuen el funciona-
ment de la campanya amb la nota màxima.   
A més, el curs passat va ser el del llançament
del nou web de “5 al dia”. Un portal totalment
renovat on es van incorporar noves seccions amb
activitats perquè els nens coneguin més a fons
les fruites i les hortalisses (varietats, tempora-
des, beneficis, etc.) i un disseny més visual i di-

nàmic, més adient als gustos dels infants d’avui
en dia. Durant el curs passat, el nou portal va
rebre prop de 40.000 visites. 

“CREIX AMB EL PEIX” 

La campanya “Creix amb el peix”, que impulsa
el Gremi de Majoristes del Peix (GMP), amb la
col·laboració de Mercabarna, va finalitzar el
curs 2011-12 amb 6.065 participants. Aquesta ter-
cera edició ha estat, sense dubte, la de la con-
solidació d’una iniciativa que va néixer perquè
els escolars coneguin els beneficis que compor-
ta el consum de peix. 
I, sembla, que es va pel bon camí per tal d’as-
solir aquest objectiu. Segons unes enquestes
realitzades a les famílies dels nens participants
–prèviament i posterior a la visita–, el 24% dels
enquestats afirmen que després de passar per “Creix
amb el Peix” han incrementat el consum de peix
a casa. A més, un 20% de les famílies assegu-
ren que han notat un canvi en l’actitud dels fills
a l’hora de menjar peix (no es queixen tant a
l’hora de consumir-lo, coneixen les propietats,
en volen menjar més sovint, etc.). 
Així mateix, un 12% diuen que els nens consu-
meixen  d’altres varietats que, abans de partici-
par en la campanya, no menjaven. 
Per aquest nou curs que comença, s’espera re-
petir l’èxit de participació de l’edició passada
i seguir incrementant el nombre de visites a “Creix
amb el peix” per part de centres que atenen  col·lec-
tius de persones amb necessitats especials. 
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“FLORS I PLANTES, CADA DIA” 

El setembre de 2011, Mercabarna, l’Associació d’Em-
presaris Majoristes (AEM) i l’escola Rosa Valls-
Formació van posar en marxa la campanya
“Flors i plantes, cada dia”, amb la finalitat de do-
nar a conèixer el món de les flors i les plantes
als infants i mostrar els beneficis que tenen
aquests productes per al benestar emocional. 
En aquest primer curs de funcionament, hi van
participar uns 200 escolars, una xifra inferior a
l’esperada. I és que, a diferència de les dues
campanyes infantils que acabem de comentar en
aquest “Dossier d’actualitat”, “Flors i plantes, ca-
da dia” no està totalment finançada per les en-
titats organitzadores i, per tant, té un cost que,
tot i ser reduït, ha fet que el nombre de partici-
pants, davant la situació econòmica actual, crei-
xi més a poc a poc. 
De cara a aquest nou curs, s’ha treballat per se-
guir donant a conèixer la campanya entre les es-
coles i per ajustar el preu de participació. El re-
sultat és que per aquest nou curs que comença
ja s’espera la visita de prop de 450 escolars ca-
talans.

ESCOLES DE RESTAURACIÓ

Un dels grups de visitants que any rere any va
en augment és el de les escoles de restauració,
hostaleria i cuina. 
I és que la visita a la Unitat Alimentària és ja
una cita obligada dins dels plans d’estudi d’a-
quests futurs professionals del sector. 
Una experiència que els serveix, fonamental

ment, per conèixer les àmplies possibilitats en
proveïment de producte fresc i els serveis que
els ofereixen les empreses del recinte que es de-
diquen a proveir el sector Horeca. 
En el que portem de 2012, Mercabarna ha re-
but la visita de 636 alumnes procedents d’una
quinzena d’escoles catalanes. 

ALUMNES D’INSTITUTS I UNIVERSITATS

Un dels grups més nombrosos que, anualment,
vénen a Mercabarna és el d’estudiants d’insti-
tuts, universitats i màsters. 
Prova d’això és que, només fins el mes de juny,
s’ha assolit la xifra de 2.526 visitants. 
En aquest heterogeni grup conviuen alumnes de
Batxillerat, de cicles formatius vinculats al món
del comerç i l’alimentació, universitaris, etc. 
La majoria tenen diferents motius per visitar la
Unitat Alimentària, però en general hi ha un ob-
jectiu comú en tots: conèixer com funciona un
dels centres de distribució majorista de producte
fresc més prestigiosos del món. 
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Empreses de Mercabarna
presentaran novetats a Fruit
Attraction

Una dotzena d’empreses del sector hortofructícola de
Mercabarna participaran com a expositors en la 4a
edició de la fira Fruit Attraction, que se celebrarà a
Madrid del 24 al 26 d’octubre. 
Una trobada professional entre els agents de la
producció i la distribució, organitzada per IFEMA i
FEPEX, que serà de nou un aparador immillorable
perquè aquestes companyies presentin novetats en
productes o serveis. L’any passat van participar-hi
més de 500 expositors i la van visitar més de
18.000 professionals.

Més informació a: www.fruitattraction.ifema.es Imatge de l’edició passada de Fruit Attaction 

Trobada de centres de jardineria i els
seus proveïdors, a Mercabarna-flor

Mercabarna-flor s’ha tornat a convertir en un es-
pai de referència per a la celebració d’actes vincu-
lats al sector de la flor i la planta. En aquest cas va
ser l’empresa Jardinarium, la primera central de
compres i serveis de jardineria que compta amb 34
centres de jardineria arreu d’Espanya, qui va es-
collir Mercabarna-flor per celebrar, el 19 de se-
tembre, la 7a edició de la seva Fira Interna. Més de
150  professionals van participar en aquesta fira,
on els proveïdors d’aquests centres van presentar

als caps de secció dels diferents gardens associats
a Jardinarium la nova col·lecció de productes per
a la propera temporada. La jornada va comptar
amb la presència del director general de Comerç
de la Generalitat, Josep Maria Recasens.  

Nova empresa de rams de flors i
regals a domicili

L’empresa especialitzada en l’enviament de rams
de flors a domicili, FloraQueen, ha apostat per ins-
tal·lar-se a Mercabarna-flor. Aquesta companyia,
amb 10 anys d’experiència en el sector, es dedica a
confeccionar, sota comanda, multitud de rams i
enviar-los per missatgeria arreu d’Espanya. 
Com explica Davie Savina, responsable d’opera-
cions de FloraQueen, van apostar per ubicar-se al
Mercat per “la proximitat als majoristes”, cosa que
garanteix “la màxima frescor i qualitat del pro-
ducte, un aspecte primordial del nostre servei”, as-
segura Savina. A més, un dels valors afegits que
ofereix aquesta companyia és la possibilitat d’in-
cloure amb el ram diferents obsequis (ampolles de
vi, peluixos, bombons, etc.). Des de la pròpia em-
presa s’està valorant ampliar aquest ventall de “re-
gals”, on també es podria estudiar que tinguessin
cabuda els productes frescos.  

Més informació: www.floraqueen.com

Fruites i Hortalisses

Flor

(d’esquerra a dreta) L’adjunt a la gerència del Consorci de
Comerç, Artesania i Moda, el director general de Comerç, el
gerent de Jardinarium, el president de Jardinarium i el director
de Mercats i Promoció de Mercabarna
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Gran participació d’empreses de
Mercabarna al Seafood-Barcelona

Mercabarna,
el Gremi de
Majoristes del
Peix (GMP) i
7 empreses
del Mercat
Central del
Peix partici-
paran conjun-
tament en la
primera edició
de la fira Sea-
food Barcelo-
na, que tindrà
lloc del 15 al

17 d’octubre a Fira de Barcelona-Gran Via. 
Aquesta fira dedicada als productes del mar se
celebra des de fa 20 anys a Brussel·les, però, en
els propers 3 anys, tindrà també una edició a
Barcelona, amb l’objectiu de ser el punt de tro-
bada per als professionals dels mercats del sud
d’Europa i d’Amèrica del Sud. 
Dins de l’espai de Catalunya-Prodeca, Mercabar-
na, el GMP i les firmes del Mercat ocuparan una
illa sencera que tindrà com a lema central la
promoció de la marca “Peix de Mercabarna”. 
En aquesta illa, Mercabarna i el Gremi disposa-
ran d’un punt d’informació des del qual es mos-
trarà als professionals assistents els avantatges
(logístics, de varietat d’oferta, seguretat alimen-
tària, etc.) de comprar en el Mercat Central del
Peix. Per reforçar aquest missatge, també es re-
partirà entre els visitants un fulletó on es desta-
quen les raons principals per triar aquest centre
majorista.

Més empreses de Mercabarna al Seafood

D’altres empreses del sector del peix de Merca-
barna també estaran presents en aquesta fira,

amb l’objectiu de donar a conèixer els seus pro-
ductes i serveis. Quatre companyies se situaran
dins d’una altra de les illes promogudes per Ca-
talunya-Prodeca, mentre que dues comptaran
amb un estand propi a la fira.

Més informació a: www.seafoodbarcelona.com
o al web de Mercabarna www.mercabarna.com

El conseller d’Empresa i Ocupació
visita el Mercat  

El conseller d’Empresa i Ocupació de la Genera-
litat de Catalunya, F. Xavier Mena, va visitar, el
passat 6 de setembre, el Mercat Central del Peix
amb l’objectiu de conèixer de primera mà l’acti-
vitat empresarial que es desenvolupa en aquest
gran centre majorista. 
També van assistir a la visita el director general
de Comerç de la Generalitat, Josep Maria Reca-
sens, i el delegat territorial del Govern a Barce-
lona, Salvador Jorba. 
De la mà del director general de Mercabarna, Jo-
sep Tejedo, i del president del Gremi de Majoris-
tes del Peix (GMP), Leandre Serra, el conseller
també va aprofitar l’estada a Mercabarna per co-
nèixer les instal·lacions del Centre Interactiu del
Peix (CIP), l’espai museístic impulsat pel GMP,
amb la col·laboració de Mercabarna, pensat per
promoure el consum dels productes pesquers en-
tre la població, especialment els infants.  

(d’esquerra a dreta) El director general de Mercabarna, el
director general de Comerç, el conseller d’Empresa i Ocupació,
el delegat territorial del Govern a Barcelona i el president del
GMP, visitant el Centre Interactiu del Peix

Peix

Visita l’estand informatiu de Mercabarna i
el Gremi de Majoristes del Peix (GMP) al
Pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelo-
na-Gran Via, illa I-4029. 
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