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Barcelona capital de la mediterrania, ciutat moderna, cosmopolita 
integradora 

Barcelona és una cíutat mediterranía. La climatología i !'orografía indiquen que la Ciutat en 
forma part de l'espai mediterrani. La nostra cultura esta integrada dins un mosaic de cultures 
mediterranies perqué el mar ens ha unit i separat amb la resta de pobles a través d'un mar i un 
port que sempre han portat bescanvi i diversitat a la nostra Ciutat. Un mar que a més, ens ha 
fet al llarg deis segles els catalans cosmopolites que som avui. El nostre passat forma part de 
la história de la mediterrania, la nostra Ciutat ha estat forjada per les grans civilitzacions de la 
mediterránia i la nostra gastronomía és formada d'elements mediterranis. 

Barcelona ha estat sempre una Ciutat amb identitat própia, integradora, oberta i cosmopolita. 
La seva ubicació estratégica i la seva tradició comercial i cultural fan que Barcelona sigui un 
punt d'intercanvi i un indret d'acollida de persones, idees í empreses. 

Catalunya i Barcelona, són avui un referent en la gastronomía mundial. 1 cal que Barcelona 
exposi el seu potencial entorn d'aquesta expressió cultural que és la gastronomía. Barcelona 
pot liderar aquest espai de la cultura mediterránia. És per aquests motius que l'equip de Govern 
Municipal propasa la celebració de l'any gastronómic per tal de potenciar el paper cultural i de 
capital mediterrania de la nostra Ciutat. 

La ciutat europea amb més qualitat de vida 

Segons un estudi de I'European Cities Monitor que elabora anualment la consultora Cushman 
& Wakefield Healey & Baker. Barcelona ha estat considerada la Ciutat europea que ofereix 
millor qualitat de vida pera les persones que hi viuen i treballen. 

Barcelona té un clima agradable i moderat, mar í muntanya. La Ciutat disposa de múltiples 
serveis públics i un ampli ventan de possibilitat d'oci i entreteniment. Barcelona també ofereix 
un patrimoni historie, un patrimoni arquitectónic i elements culturals molt rellevants i únics a 
nivell mundial. L'oferta esportiva de la Ciutat és també molt remarcable i existeixen més de 
2.100 equipaments esportius entre els quals destaquen les instaHacions olfmpiques. 

Comprar a Barcelona és també una activitat en creixement. La Ciutat disposa d'una oferta 
comercial diversa amb 31 .000 comen;:os minoristes amb eixos comercials consolidats tan en el 
centre com en altres nuclis urbans singulars. 

Barcelona ha esta qualificada com la capital mediterrania per la seva excepcional oferta 
gastronómica i de restauració que permet degustar una extensa varietat de plats, atractius i 
saludables, on destaca la cuina mediterrania pel pafs. 

La dieta mediterrania 

Al llarg deis segles, els pobles de la conca mediterrania han dedicat molts esfor9os a 
perfeccionar l'art de viure bé. El mar ha estat la unió, el mercat i la via per desenvolupar una de 
les dietes més sanes, saboroses i equilibrades del planeta. 

' 
Des de l'antic Egipte. l'antiga Grecia i l'antiga Roma fins als nostres dies, les diferents cultures i 
civilitzacions mediterranies han aportat al llegat comú mediterrani el millor del seu pensament. 
del seu art i de la seva gastronomía. Aquests són els elements que han acabat donant forma a 
la dieta mediterrania. 



Per tant la dieta mediterrania és un concepte que va més enlla de la utilització d'uns ingredients 
determinats o d'unes receptes concretes, la dieta mediterrania és al suma del clima, la 
geografia, els costums, i la manera de viure deis pobles de la Mediterrania. 

Peró evidentment la dieta es composa d'un substrat d'aliments i avui tota la comunitat científica 
internacional reconeix els avantatges del consum d'oli vegetal, de llegums, de fruits secs, 
pastes, cereals, fruites, verdures, derivats lactics, peixos, i l'ús moderat del vi i la carn fresca. 

Barcelona capital gastronómica catalana 

La cuina catalana, i la cuina de la capital de Catalunya, és una cuina que prové d'una tradició 
centenaria. Moltes de les fórmules actuals de la nostra cuina així ho mostren i amb fa literatura 
de la cuina catalana tenim un exemple il·lustrador de la llarga tradició i de la nostra 
gastronomía. Existeix també una literatura gastronómica en la historia de Catalunya que va 
recollir la identitat amagada i la cultura de tot un poble. El primer !libre de cuina· del qual es té 
constancia és el Llibre del Coc, probablement escrit el 1477 tot i que no en tinguem cap 
exemplar. Amb l'impuls de la Rineixen¡ya també es publiquen alguns !libres destacables que 
recullen la nostra tradició i durant el franquisme és Josep Pla qui realitza una analisi profunda 
de la nostra cuina sovint relacionada amb la nostra personalitat. Finalment aquests darrers 
anys, assistim a un gran eclosió de la cuina catalana, una expansió que es detecta també en la 
gran quantitat de publicacions que parlen de la cuina del país i de la nova cuina catalana. 

La cuina catalana ha viscut espontaniament, allunyada d'una orientació que solament han 
tingut les grans cuines nacionals, com per exemple la francesa. La cuina catalana és molt 
complexa i la seva extraordinaria riquesa reuneix les més diverses tendéncies. Sobre una base 
d'una cuina rural, una cuina que feia servir el llard, hi havia també la cuina de l'oli d'oliva tan 
característic deis paisos mediterranis. A la cuina catalana s'hi afegia fa gracia lleugera de la 
cuina proven¡yal, el món barroc i sorprenent de la cuina valenciana i els plats sólids, essencials i 
nutricis, de la cuina interior, ja tocant a les fronteres d'Aragó. Barcelona va ésser en cert 
moment -potser a principis de segle XX i ara a principis del XXI d'una manera palesa- la 
barreja d'aquestes cuines perqué aquesta capital ha reunit famílies de tates les regions de 
Catalunya i també de la resta de I'Estat. 

En aquestes caracterfstiques de diversificació de la cuina catalana cal afegir-hi l'individu. Ha 
existit, i existeix una mena de geni inventiu particular. Gracies a aixó els mateixos plats tenen 
infinitat de variacions, no. tan sois locals sinó també familiars. Poques són les famílies catalanes 
i barcelonines que no posseeixen una fórmula peculiar d'elaborar un plat típic i pocs també els 
pobles en tata la diversitat de Catalunya que no ofereixen una versió própia deis grans plats de 
la cuina antiga. 

La cuina catalana ha estat contradictoria perque es contradictoria la geografía. Pierre 
Deffontaines, el geógraf que tan bé descriu Catalunya, explica que en els límits del Principat es 
poden trabar els climes més diversos, la botanica més contrastada, els productes de la terra 
més diferents i sovint contraposats. Sense negar que durant segles s'ha fregit i cuinat el peix 
amb aquest popular greix vegetal, hem de considerar que Catalunya no és tan sois el litoral 
sinó que també existeix, terra endins, una cuina basada en el llard, i que amb ell s'han cuinat 
les carns, l'aviram, els llegums i la ca¡;:a, durant segles. 

Les salses basiques de la cuina burgesa i popular catalana són els sofregits, la samfaina, la 
picada i l'allioli. Sobre aquestes quatre manipulacians d'enginy i creativitat es combat la cuina 
monótona, igualitaria i la pressa, que fa que els vells plats s'abandonin no tan sois en la 
restauració pública sinó també en la cuina familiar i privada. 

Peró Catalunya i especialment Barcelona esta fent una cuina a base de donar primeres 
matéries exceHents, i de realitzar els plats autóctons, amb una intenció moderna, adequada a 
les necessitats de l'home deis nostres dies. La dualitat que existeix respecte a la cuina antiga i 



l'observació de les dietétiques, consells i normes de la vida moderna, ha produn una cuina 
for9a harmónica que es coneix per la nova cuina catalana. 

Cal no perdre tota la summa d'enriquiment que representa l'evolució lenta de la gastronomía 
d'un poble. 1 per aquesta raó molts catalans s'han convertit en una mena de descobridors que 
cerquen plats típics d'un lloc a l'altre, que donen consells, que escriuen cartes demanant 
aclariments, que es passen les adreces d'establiments que practiquen la bona cuina, que 
esdevenen propagandistes d'una cuina emergent i sovint genial perqué la clientela exigeix 
autenticitat i originalitat. 

Tot plegat ha fet que en aquests darrers anys, Barcelona ha estat considerada la capital de 
l'avantguardisme europeu en tot el referent a la gastronomía. Aquest és el resultat del treball 
realitzat durant segles pero sobretot durant tota una década que ha permés l'aparició de 
desenes de cuiners catalans que figuren entre els millors cuiners del món. 

Els mercats de Barcelona: tradició i modernitat 

Mercabarna és un deis mercats centrals d'abastament de productes frescos més importants de 
la mediterrimia. Té una potent infrastructura de seguretat i control sobre l'origen, la manipulació 
i la qualitat de productes frescos i semielaborats que distribueix. Concentra el mercat majorista 
de la Ciutat de Barcelona i acull més de 900 empreses del sector agroalimentari. Mercabarna 
abasteix a més de 8 milions de persones. El seu ambit d'influéncia més immediat cobreix tot 
l'arc mediterrani. És per tant el majar centre agroalimentari del sud d'Europa. 

La ciutat de Barcelona posseeix un teixit comercial amb 40 mercats municipals alimentaris i 6 
no alimentaris, que ocupen 186.000 m2 i que agrupen aproximadament 5.000 establiments. 

Els mercats municipals tenen una importancia i presencia que no trobem en les altres ciutats 
d'Europa, ja sigui pel seu número i tradició o perla concentració comercial que representen. Els 
mercats de Barcelona gaudeixen d'una bona relació qualitat i preu en el producte frese; tenen 
una positiva consideració social, són molt valorat com a tradició urbana i la població els 
identifica com a promotors de la dieta mediterrania. 

Barcelona, capital del món alimentari 

Barcelona té una tradició rellevant en el sector agroalimentari que ha facilitat el 
desenvolupament del seu entorn des de les bases científiques fins a l'activitat empresarial de 
tot tipus, des de la producció i manipulació de matéries fins al desenvolupament de productes 
acabats i serveis alimentaris. Barcelona s'ha convertit en un convertit en un cluster del sector 
agroalimentari y en un punt de referencia internacional. 

Un important número d'universitats i de centres d'investigació a tot Catalunya treballen 
intensament en investigació de seguretat, control i aspectes de nutrició deis aliments: 
Universitat de Barcelona, Fundació Bosch i Gimpera, Universitat Autónoma de Barcelona, 
Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Vic, CSIC, lnstitut 
d'lnvestigacions Pesqueres, Centre d'lnvestigació Biológica i Analítica, lnstitut d'lnvestigacions 
Biomédiques de Barcelona, lnstitut d'lnvestigacions Químiques i Ambientals, lnstitut 
d'lnvestigació i Tecnología Alimentaria, Hospital del Mar, Laboratori Municipal, lnstitut d'Estudis 
Catalans, lnstitut Catala d'Estudis Agraris, Associació Catalana de Ciéncies d'Aiimentació, 
Centre Catala de la Nutrició, Centre de Referencia en Tecnología d'Aiiments, Fundació pel 
Desenvolupament de la Dieta Mediterrania. 

La indústria agroalimentiuia, motor de l'activitat económica de Catalunya 

Barcelona i Catalunya han desenvolupat un teixit industrial alimentari molt divers amb 
empreses productores de matéries primeres, productores d'aliments preparats i aliments 
transformats, empreses que sempre han donat suport a la generació i el manteniment 



d'empreses de restauració tradicional i col·lectiva. N'és la seu i el nucli neuralgic d'una bona 
part de multinacionals i empreses nacionals que actuen en el mercat europeu i en el mercat de 
la península. Aixó ha facilitat també l'atracció de centres d'investigació i desenvolupament 
vinculats al món agroalimentari. 

Una ciutat amb tradició de fires i congressos 

Barcelona es consolida com una destinació turística professional. És una Ciutat atractiva per la 
celebració de tires i congressos, tot i la competencia d'altres capitals europees, Barcelona 
manté una bona activitat congressual i firal al voltant del sector alimentari i del sector de la 
gastronomía. Barcelona i Catalunya es mantenen com les arees més rellevants per tradició i 
per nova creació. 

En el món de l'alimentació hem de destacar el Saló Alimentaria, la segona tira d'Europa de 
l'alimentació, on s'exposen productes i empreses i on es presenten innovació, seguretat, 
control i comunicació amb el consumidor. 

En el sector d'ingredients, equips i tecnología, Barcelona acull la fira Barcelona Tecnología 
Alimentaria (STA), on es reuneixen fes principafs empreses mundiafs proveTdores de fa 
indústria alimentaria en totes les seves modalitats. 

Amb fa tradició d'area productora Barcelona també impulsa un número important de tires locals 
de temes especítics d'agricultura i de ramaderia. 

Fira Alimetaria 

La celebració simultania de la Fira Alimentaria i de la tira BT A de l'any 2002 va convertir 
Barcelona en el centre mundial de l'alimentació i la seva tecnología · 

El 2002 el saló internacional de I'Aiimentació i Begudes, Alimentaria, es va consolidar 
definitivament com el segon certamen mundial de l'alimentació. 
El batane; va ser espectacular pel nombre i per la qualiticació deis visitants: 

Total m2 86.000 
• Sectors 11 
• Total d'empreses 3.283 
• Empreses estatals 2.332 
• Empreses internacionals 951 

Total de visitants 141 .234 
Visitants estatals 118.720 
Visitants internacionals 22.514 

• PaTsos 80 
• Compradors internacionals d'UE: 80% 

Compradors internacionals de la resta del món: 20% 

Durant fa Fira Alimentaria i la fira BTA també es va celebrar el IV Fórum Internacional de 
I'Aiimentació, Innova!, el IV Congrés de la Dieta Mediterrania y el Projecte América Llatina que 
varen aportar un enorme valor afegit a les tires. 

La tira alimentaria per tant s'ha convertit en el centre de negocis tiraf més important de I'Estat i 
un deis tres pnmers del món. 

Durant l'edició del 2004 esta previst que fa Fira alimentaria ocupi tots efs recintes firals de 
Barcelona amb 105.000 m2 d'exposició i celebracions. Es preveu la preséncia de 4.200 
empreses d'alimentació de tot el món. 



Barcelona ha d'aconseguir incrementar el nombre i la qualitat de les activitats que es realitzen 
en aquesta important Fira Internacional, que és la Fira Alimentaria i és per aixó que la clausura 
de I'Any de la Gastronomía (2005-2006) amb la celebració d'una nova edició de la fira pot ser 
un estimulant afegit en la consolidació i el creixement de la Fira Alimentaria. 

MESURA DE GOVERN 

PRIMER. Singularitzar a Barcelona la importancia de la gastronomía 
mediterrania i de tot el seu entorn alimentari, amb un any tematic dedicat a la 
gastronomía, amb l'objectiu de potenciar en un sentit molt ampli, tot el sector 
gastronómic v~nculat a la Ciutat. 

SEGON. Establir que l'any gastronómic es celebrara entre el man;: del 2005 i el 
marc; del 2006. 

TERCER. Enfortir, impulsar i promoure el present el futur de la ciutat de 
Barcelona com a capital de la gastronomía. 

QUART. Aprofundir les potencialitats culturals, económiques i socials del sector 
de la gastronomía en tots els seus ambits i tecnologies. 

CINQUE. Impulsar i difondre la imatge de Barcelona, capital de Catalunya, 
associada al món de la gastronomía. 

SISE. Convidar a participar a les persones, als coHectius, als professionals, als 
comerciants, als empresaris, als treballadors i a les institucions públiques i 
privades a participar en aquest projecte. 

SETE. Desenvolupar les activitats de l'any a través de tot tipus de formats: 
exposicions, debats, seminaris, simposis especialitzats, tires, congressos, 
publicacions, itineraris, festivals gastronómics, espectacles i mitjans de 
comunicació. 

VUITE. Acordar que I'Área de Promoció Económica coordinara i impulsara la 
celebració de l'any de la gastronomía. 


