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XARXES SOCIALS  

Mercabarna estrena pàgina a Facebook
 
La presència a aquesta xarxa social és una bona oportunitat  
per apropar als ciutadans la vida i la gent de Mercabarna. 

Oriol Junqueras va visitar la Unitat Alimentària i va mantenir trobades 
amb els representants de les associacions empresarials del recinte.

A finals del mes de març i coinci-
dint amb la celebració del  
50 aniversari, Mercabarna va posar 
en marxa la pàgina de Facebook  
@mercabarnabarcelona, un nou 
canal de comunicació on tenen ca-
buda tota mena de continguts rela-
cionats amb les accions,  
els projectes i els valors del  
polígon alimentari. 
L’objectiu d’aquesta eina és tenir 
una connexió més directa amb els 
ciutadans, però també amb les  

firmes, els treballadors i les associa-
cions empresarials que formen part 
d’aquesta ciutat alimentària.
Durant el 2017 aquesta xarxa social 
serà un dels altaveus de la celebra-
ció del 50è aniversari de Mercabar-
na. Per això, a més d’informar sobre 
els diferents actes commemoratius, 
també es divulgaran dades interes-
sants sobre aquest mig segle  
de vida. •
Segueix-nos a: 
www.facebook.com/mercabarnabarcelona

� 
DIA A DIA.

Sou una empresa  

de Mercabarna i esteu 

 a Facebook? 

 Seguiu-nos!

DIA A DIA

RENOVACIÓ D’INFRAESTRUCTURES  

Més actuacions per 
posar al dia el recinte

OBSERVATORI DE TENDÈNCIES  

Les novetats en productes i formats, a estudi 
Conèixer com és el consumidor i quines són les 
seves demandes és fonamental per oferir un 
producte que es diferenciï entre una oferta tan 
variada. Atesa aquesta realitat, l’Observatori 
de Tendències de Mercabarna ha encarregat 
l’estudi “Nous formats, nous productes”, que es 
presentarà el proper 3 de maig. 
Durant la sessió, s’analitzaran quines són les 
necessitats de cada grup de consumidors, amb 
especial èmfasi en aquells que han guanyat 
presència en la societat. Per exemple, en els 
darrers anys estan augmentant el nombre 
de llars unipersonals, fet que empeny a les 
empreses a fer els formats més petits. 

Per no parlar de les noves tendències en 
alimentació, que han suposat l’eclosió d’una  
gran varietat de productes. En definitiva,  
moltes oportunitats de negoci que l’Observatori 
de Tendències s’encarregarà de posar sobre  
la taula. •
Més informació a: www.mercabarna.es/observatori

Mercabarna ha tornat a col·laborar amb la 
Barcelona Magic Line, la caminada solidària que 
promou l’Obra Social de l’Hospital Sant Joan de 
Déu per finançar projectes socials, terapèutics, 
de cooperació internacional i de recerca. El 5 
de març va ser la cinquena edició i Mercabarna 
va fer una contribució econòmica, va aportar 
15.000 peces de fruites per als avituallaments 
i, conjuntament amb el Gremi de Floristes de 
Catalunya, es va realitzar un arc de flors per a 
un dels punts del circuit. 

Així mateix, i després d’una primera experiència 
el 2015, el 16 de febrer es va realitzar una càpsula 
formativa en peixateria adreçada a joves del 
Casal dels Infants del Raval. En total, hi van 
participar tretze nois i noies que actualment 
estan estudiant un curs d’ajudants de cuina. 
Per últim, el 22 de març més de 30 persones  
van donar sang –cinc d’elles per primera 
vegada– a la Unitat Mòbil que el Banc de Sang  
i Teixits de Catalunya va situar al costat del 
pavelló G del Mercat de Fruites i Hortalisses. •

�
DIA A DIA.

La plaça reformada i 

l'edifici de bancs i caixes, 

en plena remodelació

RESPONSABILITAT SOCIAL  

Més compromís amb iniciatives solidàries

 
DIA A DIA.
El vicepresident  

del Govern,  

durant el recorregut  

per Mercabarna

VISITA INSTITUCIONAL

El vicepresident del Govern visita Mercabarna

El projecte d’urbanització de la 
zona comercial i de la plaça ha arri-
bat al seu final gràcies a la substi-
tució del paviment, la instal·lació 
d’un nou enllumenat i la renovació 
de la canalització d’aigües. A més, 
s’ha habilitat una zona de descans 
al costat del llac que, amb l’arribada 
del bon temps, de ben segur es con-
vertirà en un lloc ideal perquè els 
treballadors i usuaris del recinte  
facin una pausa.

CONTINUEN LES MILLORES 
Així mateix, ja s’ha iniciat la 
remodelació de l’edifici de bancs 
i caixes que, en aquesta primera 
fase, inclourà actuacions a les 
zones comuns, com la renovació 
de les instal·lacions elèctriques, 
l’adequació de la protecció 
antiincendis i la instal·lació d’un 
ascensor. També ha començat la 
renovació de la planta baixa de la 
façana del Centre Directiu. •

A finals de març es va enllestir 
la remodelació de la plaça i va 
començar la millora de l’edifici  
de bancs i caixes.

El passat 29 de març, el vicepresi-
dent de la Generalitat de Catalunya 
i conseller d’Economia i Hisenda, 
Oriol Junqueras, va visitar els  
Mercats Centrals del Peix i de Frui-
tes i Hortalisses, acompanyat per 
Montserrat Ballarín i Josep Tejedo, 
presidenta i director general de 
Mercabarna respectivament. 

A més de conèixer de primera mà  
els principals equipaments i 
projectes estratègics de la Unitat 
Alimentària, Junqueras es va 
reunir amb els representants de 
l’Associació de concessionaris de 
Mercabarna (Assocome) i dels 
gremis majoristes de peix (GMP)  
i de fruites i hortalisses (AGEM). •

Data: Dimecres 3 de maig 
Hora: De 9.30 a 11.30h
Lloc: Sala d’actes (1a planta del Centre  
Directiu de Mercabarna)

LA JORNADA

És necessari inscriure’s prèviament al web de Mercabarna
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MERCABARNA ENFOCA  

L’exposició fotogràfica ‘Mercabarna Enfoca’ 
arriba a Mercabarna
 
Les icòniques imatges del concurs, que es van poder visitar al 
centre comercial de L’Hospitalet fins el 22 d’abril, acabaran el seu 
recorregut a Mercabarna, coincidint amb el 50è aniversari.

CURSA  

La 3a Cursa Mercabarna 
serà el 8 d’octubre
 
Els ciutadans tindran una nova 
oportunitat de gaudir d’un 
diumenge especial en el gran 
rebost de Catalunya.

Des del passat 7 de març i fins el 22 
d’abril, el centre comercial Gran Via 
2 ha acollit l’exposició itinerant dels 
premis ‘Mercabarna Enfoca’, que 
s'ha exhibit a un dels passadissos de 
la planta baixa d’aquest edifici. 
A través de les fotografies que hi 
formen part, els ciutadans han tin-
gut l’oportunitat d’endinsar-se en 
la vida d’aquest gran Mercat, que 
treballa per fer arribar els productes 
frescos a les nostres llars. 
En aquesta mostra, s'han pogut veu-
re les imatges guanyadores  
del fotoperiodista Luis Tato i de  
les instagramers Sonia Troncoso  
i Angélica Rodríguez, així com una 
selecció dels treballs finalistes en  
la categoria professional.

ÚLTIMA ESTACIÓ: MERCABARNA  
La primera parada d’aquesta 
exposició itinerant va ser el 
Mercat de Sagrada Família de 
Barcelona on hi va romandre prop 
de dos mesos. Posteriorment, 
l’univers estètic de Mercabarna va 
aterrar al centre cívic Can Basté. 
I després de passar per aquests 
espais i pel centre comercial, 
la mostra farà la seva darrera 
parada a la zona comercial de 
Mercabarna. A partir del 25 
d'abril, el muntatge tornarà a la 
'ciutat' que el va veure néixer, tot 
coincidint amb la celebració dels 
actes commemoratius del 50è 
aniversari de Mercabarna. •

Totes les novetats a: mercabarnaenfoca.cat

DIA A DIA

La Cursa Mercabarna arriba a la seva 
tercera edició en plena forma i amb 
ganes de seguir creixent. En aquesta 
ocasió, Mercabarna obrirà les portes 
a corredors i acompanyants el diu-
menge 8 d’octubre, en una jornada 
que promet convertir-se de nou en 
una gran festa de l’esport, l’alimenta-
ció saludable i la solidaritat. 
La cursa tornarà a tenir un circuit 
de 5 i 10 km que recorrerà els car-
rers del recinte, el Mercat Central 
del Peix i alguns pavellons del Mer-
cat Central de Fruites i Hortalisses. 
Les inscripcions s’obriran al llarg 
del mes de juny. 
Sens dubte, aquest serà un bon dia 
per celebrar els 50 anys de Merca-
barna en companyia de ciutadans, 
treballadors i empreses. •
Les darreres novetats a: www.cursamercabarna.cat,  

i al Facebook i Twitter de la Cursa Mercabarna.

Segueix-nos a:
www.facebook.com/

mercabarnaenfoca

www.instagram.com/

mercabarnaenfoca

 
DIA A DIA.
L'exposició, al seu pas 

per Gran Via 2
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REPORTATGE

Llevar-se un divendres i veure que 
el cel ennuvolat, fent cas omís de 
l’entrada de la primavera, anun-
cia un matí de fred i pluja és poc 
encoratjador. Però aquesta sen-
sació pot canviar si, quan arribes 
a la feina i sense ni tan sols haver 
trepitjat el terra, et reben amb un 
somriure i una piruleta.
Això és el que devien pensar les 
persones que al llarg del 24 de 
març van accedir al polígon ali-
mentari, dia en què es va donar el 
tret de sortida als actes comme-
moratius dels 50 anys de Merca-
barna. Les celebracions s’aniran 
succeint els propers mesos i in-

clouran esdeveniments tan des-
tacats com una exposició sobre 
l’evolució de l’alimentació a Cata-
lunya o la 3a Cursa Mercabarna.

LA FESTA, ALS MERCATS I AL CARRER 
Amb una activitat vibrant que no 
entén d’horaris ni d’estacions, 
Mercabarna és una ciutat que no 
dorm mai. Per això, des de les 4 de 
la matinada un grup d’animadors 
amb armilles fluorescents 
donaven la benvinguda als 
accessos del recinte als més 
matiners: “Bon dia! Avui 
celebrem el 50 aniversari de 
Mercabarna i hi haurà activitats 

durant tot el matí. Ah! I no es 
deixi la piruleta!”. D’aquesta 
manera, van anar convidant a 
la festa a totes les persones que 
entraven a Mercabarna i que 
amb el seu esforç fan possible 
l’aprovisionament d’aliments 
frescos a més de 10 milions  
de consumidors. 
Els Mercats Centrals, l’Escorxa-
dor, el Pavelló Polivalent, Mer-
cabarna-flor i els aparcaments es 
van vestir de gal·la per a aquesta 
ocasió tan especial, amb globus 
i pancartes que aportaven el toc 
festiu a la jornada. Durant tot el 
matí, hi va haver animadors fent 

Mercabarna, 50 anys  
alimentant els ciutadans 
Cinc dècades després de la fundació de Mercabarna,  
la ciutat alimentària celebra mig segle de vida carregada 
d’experiències, records i moments històrics. Però, sobretot, 
arriba amb l’empenta i la il·lusió de construir un futur  
ple de projectes. 

� 
REPORTATGE.  
Els treballadors 
i compradors de 
Mercabarna, gaudint  
de la celebració

Visita la galeria de fotos 
al Flickr de Mercabarna 

Segueix-nos a:
www.facebook.com/

mercabarnabarcelona

Més informació a: 
www.mercabarna.es/50anys
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REPORTATGE

� 
REPORTATGE.  

L'acte institucional, 
presidit per  

Montserrat Ballarín, 
presidenta  

de Mercabarna

gresca als mercats i convidant  
la gent a fer-se fotos amb un marc 
d’Instagram, moltes de les quals 
després es van compartir a les 
xarxes socials. 
També es va instal·lar un fotoma-
ton a la plaça de la zona comercial, 
on tothom es va poder endur una 
divertida fotografia de record.  
Sens dubte, va ser tot un èxit,  
ja que es van imprimir més de  
600 instantànies. A més, totes 
aquelles persones que aquest  
2017 compleixen 50 anys i es van 
apropar a l’espai, van rebre una 
tassa commemorativa.

TRET DE SORTIDA INSTITUCIONAL
Mentre els Mercats i el carrer  
festejaven l’aniversari, el Centre  

Directiu de Mercabarna va ser 
l’escenari de l’obertura oficial del 
50è aniversari. Aquest va ser un 
acte multitudinari, on van assistir 
més d'un centenar de persones, 
entre institucions, expresidents i 
exdirectors de Mercabarna, repre-
sentants dels gremis i associacions 
empresarials del recinte i entitats 
pertanyents a diversos sectors. 
L’acte, conduït pel periodista 
Josep Puigbó, va ser presidit per 
Montserrat Ballarín, presidenta 
de Mercabarna, amb la presència 
del director general, Josep Tejedo. 
Tots dos van enaltir el paper de  
la Unitat Alimentària com a mo-
tor econòmic i pol d’ocupació, a 
més de repassar els moments clau 
de la seva història.

50 ANYS DE VIDA, 50 ANYS D’ALIMENTACIÓ
Durant l’acte es va presentar  
l’estudi “50 anys de l’evolució de  
l’alimentació a Catalunya”, ela-
borat per la Fundació Alícia. El 
director de l’entitat i gastrònom 
Toni Massanés, va explicar els 
canvis socioeconòmics que han 
condicionat els hàbits de con-
sum de les cinc dècades d’història 
de Mercabarna, especialment de 
productes frescos. 
Així mateix, es van plantejar qui-
nes seran les tendències i els reptes 
de futur en l’àmbit alimentari, que 
apunten cap a un possible retorn al 
model mediterrani tradicional, que 
implicaria la recuperació d’hàbits 
més saludables. Igualment, també 
es tendirà a comprar aliments  

DOTZE FITES HISTÒRIQUES

cada cop més elaborats, mentre 
que es preveu que la demanda de 
productes de proximitat i ecològics 
anirà en augment. 

MÉS ACCIONS COMMEMORATIVES
A principis del mes de maig  
arrencarà a Barcelona una exposi-
ció itinerant sobre l’evolució  
de l’alimentació al llarg del mig  
segle de vida de Mercabarna,  
posant-hi especial atenció als  
productes frescos. D’altra banda,  
el 8 d’octubre tindrà lloc una cele-
bració d’aniversari en el marc de  
la tercera edició de la Cursa Mer-
cabarna. I, a finals de 2017, s’or-
ganitzarà un acte de cloenda que 
posarà punt i final a un any ple  
de commemoracions. •

“Mercabarna és fonamental 
per entendre com els hàbits 
alimentaris han anat canviant 
segons la demanda dels 
consumidors i les tendències  
de cada moment”
Toni Massanés 
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ ALÍCIA

“Mercabarna és el pal de paller 
de l'alimentació fresca i del 
nostre model de comerç de 
proximitat, ja que és la seva 
principal font de proveïment”
Montserrat Ballarín 
PRESIDENTA DE MERCABARNA

2016
Signatura del Pla contra 
el malbaratament 
alimentari

2009
Acord per garantir  
la vida indefinida  
de Mercabarna

2013-2014
Acords amb els gremis del peix i de 
fruites i hortalisses per a la renovació 
de les infraestructures

1989
Incorporació del 
Mercat de Fruites de 
l'Hospitalet de Llobregat

1983
Trasllat a Mercabarna 
del Mercat Central  
del Peix

1984
Trasllat a Mercabarna 
del Mercat Central  
de la Flor

1987
Urbanització de  
la Zona d'Activitats 
Complementàries

2002
Inauguració del Punt Verd, 
amb un sistema de gestió  
de residus pioner

1967
Constitució de la 
societat anònima 
mercantil Mercabarna

1971
Trasllat a Mercabarna 
del Mercat Central  
de Fruites i Hortalisses

1979
Inauguració de 
l'Escorxador  
a Mercabarna

� 
REPORTATGE. 

Molts usuaris de 

Mercabarna van gaudir 

del fotomaton

La història de Mercabarna també es nodreix de les vivències de les persones que, 
d’una o altra manera, hi han format part. Històries de superació, d'èxit, d'il·lusió, 
de col·laboració, d'amistat… que us convidem a compartir-les amb nosaltres.

TU TAMBÉ ESCRIUS ELS #50ANYSMERCABARNA

Feu-nos arribar les vostres fotos i experiències a comunicacio@mercabarna.cat.
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SECTOR DE...

La remodelació de la zona de cooperatives,  
en marxa

Mercabarna-flor dóna la benvinguda a la primavera  
amb una gran festa 
 
Prop de 350 floristes van participar en aquesta jornada professional, on es van presentar  
treballs florals sobre Sant Jordi, el Dia de la Mare i el món dels casaments.

Careces de información puntual y fiable, lo cual retrasa la 
toma de decisiones

Los distintos departamentos de tu empresa no pueden 
compartir su información entre sí, y crean distintas 
versiones de la realidad

Los empleados pierden demasiado tiempo en trabajo 
administrativo y en tareas manuales de escaso valor

Estás incurriendo en demasiados errores y perdiendo 
pedidos

Tu servicio de atención al cliente necesita mejorar

He aquí cinco señales indicadoras de que tu empresa está lista para 
incorporar una solución de gestión empresarrial moderna:

¿Tu software de contabilidad se te ha quedado pequeño?

COMPITE
POR UN CRECIMIENTO RENTABLE

Llámanos al 900 878 902 o visita Sage.es para conseguir una revisión empresarial de regalo

 
FLOR.  
Eduard Maynegra  

i Juan Chamorro  

van ser els demostradors 

de la jornada

 
FLOR.  
La master class  

de Sant Jordi va ser  

un èxit de participació

Visita la galeria de fotos 
al Flickr de Mercabarna 

Mercabarna-flor i els majoristes 
del Mercat (AEM) van organitzar 
el diumenge 26 de març la Festa de 
la Primavera, on 350 floristes van 
poder conèixer de primera mà les 
últimes tendències inspirades en 
l’estació més florida del any. 

UN MATÍ CREATIU I INSPIRADOR
El matí va començar amb una 
master class centrada en la 
campanya de casaments, on el 
tàndem format pels reconeguts 
artistes florals Eduard Maynegra 
i Juan Chamorro va posar en 
pràctica diferents tècniques i 
acabats per donar un toc diferent 
als rams de núvies. 
D’altra banda, Sant Jordi va 
protagonitzar la segona sessió, 
en què els mestres van mostrar 
opcions creatives per actualitzar 
la tradicional rosa de la Diada amb 
un toc innovador, però alhora 
comercial. L’èxit d’aquests tallers 
es va reflectir amb la participació 
de més d’una seixantena de 
floristes, que van valorar 

positivament aquest nou format, 
ja que fomentava el dinamisme i la 
participació dels assistents. 
Així mateix, Maynegra i Chamor-
ro també es van encarregar de la 
gran demostració de la jornada, 
que va aplegar gairebé 200 perso-
nes. Durant aquesta actuació de 
primer nivell, es van presentar ro-
ses de Sant Jordi elaborades amb 
complements diferents i atractius, 
composicions amb flors i plan-
tes de temporada per al Dia de la 
Mare, o rams de núvies per a tots 
els gustos. 

CONCURS, PROMOCIONS I ESMORZAR 
La Festa de la Primavera també va 
acollir la celebració d’un concurs 
on es va triar la millor rosa de Sant 
Jordi. En total, 35 floristes van pre-
sentar les seves propostes per a la 
Diada, de les quals en va resultar 

El mes de març es van iniciar les 
obres de condicionament de  
l’espai de les cooperatives agrícoles, 
que s’ubica al final del pavelló G del 
Mercat Central de Fruites i Horta-
lisses. Les principals actuacions que 
es duran a terme són l’adequació del 
paviment i el canvi de les reixes que 
delimiten l’espai de cada parada per 
tal de modernitzar el seu aspecte. 
Tal i com va succeir amb la reno-
vació de la zona de marquesines el 
2016, els treballs s’estan realitzant 
durant les nits i els caps de setma-
na per compatibilitzar l’activitat 
habitual de les deu cooperatives que 
operen al Mercat.

D’altra banda, la substitució de les 
cobertes i el reforç estructural dels 
pavellons E i F avancen a bon ritme 
i, al llarg del 2017, començarà la 
segona etapa del projecte amb els 
pavellons B i C. •

LLIBRES ESTADÍSTICS DE 2016FRUITES I HORTALISSES

guanyadora la de Mònica Vilanova, 
que es va endur un premi en efectiu 
de 300€. A més, algunes empreses 
de Mercabarna-flor van realitzar 
promocions comercials i es va or-
ganitzar una botifarrada popular 
per als assistents. •

Més de seixanta professionals 
del sector floral van participar 
a les master class de la Festa  
de la Primavera

T. (34) 972 640 620 / info@angelmir.com
Delegació Mercabarna: C/Longitudinal 4, nº 22, local 4. 

EXPERTS EN PORTES INDUSTRIALS I EQUIPAMENTS LOGÍSTICS

Oferim servei tècnic i contractes de manteniment. 

Portes ràpides 
auto-reparables

Portes súper ràpides
5 m/s d’obertura horitzontal

Abrics flexibles 
d’espuma i Abrics inflables

Portes seccionals sandvitx 
80mm per cambres refrigerades

Portes enrotllables amb lona 
aïllada per cambres refrigerades

www.angelmir.com 
Visiti la nova pàgina web!

anunci gener.indd   1 12/12/2016   13:12:04

FLOR

Segueix-nos a:  
www.facebook.com/

mercademostracions

Ja es poden consultar els Llibres 
Estadístics dels Mercats de 
Fruites i Hortalisses i del Peix de 
2016. Aquests anuaris contenen 
les principals dades d’activitat 
registrades als Mercat Centrals, 
com el volum de comercialització, 
l’evolució dels preus al llarg de 
l’exercici, o els productes més 
venuts, entre d’altra informació 
d’interès. •
Els podeu consultar al web: 
www.mercabarna.es/serveis/estadistiques-productes
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