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Així som la població de Mercabarna,  
el mercat de referència per a 10 milions  
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 Jordi Hereu 

Alcalde de Barcelona

L’any 2010 marca el final d’una 
dècada que ha culminat amb la 
declaració per part de la UNESCO 
de la Dieta Mediterrània com a 
Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat, i en la qual els tradicio-
nals mercats de proveïment majo-
rista de Barcelona han sabut evolu-
cionar al mateix ritme que la ciutat. 
Sense deixar d’exercir la funció 
d’aprovisionament alimentari, Mer-
cabarna constitueix actualment un 
centre logístic d’elaboració, comerç, 
distribució i serveis avançats a 
l’entorn de l’alimentació fresca. 
L’àmbit geogràfic d’actuació de les 
empreses que hi operen ha trans-
cendit la metròpolis i el país. La 
Unitat Alimentària ha esdevingut un 
centre de referència internacional.

En tots aquests anys, Mercabarna ha 
sabut adaptar-se a les noves deman-
des comercials; per això ara és capaç 
de proveir la distribució moderna,  
la creixent demanda dels sectors  
de la restauració i el comerç de 
barri, tan important en el teixit urbà 
de Barcelona, i que sense Merca-
barna difícilment existiria.

La Unitat Alimentària ha sabut 
satisfer també les noves demandes 
socials, tant les derivades dels canvis 
d’hàbits de la nostra societat com  
les dels nous ciutadans provinents 
de la immigració.

Amb 700 empreses, Mercabarna 
aporta a la societat riquesa i ocupa-
ció, qualitat i seguretat alimentària,  
i una gran i variada oferta de pro-
ductes alimentaris frescos amb la 
màxima transparència pel que fa  
als preus, fruit de la concurrència  
i la competència d’operadors dins 
del seu recinte.

Ara caldrà saber aprofitar les opor-
tunitats que ens brinda la bona 
imatge internacional de Barcelona, 
el lideratge de la nostra ciutat en 
l’aposta pel corredor mediterrani i la 
potenciació de la Zona Franca com a 
plataforma alimentària de projecció 
internacional, amb Mercabarna com 
a eix central de l’espai que es com-
pleta amb els terrenys del 22AL i els 
de la Barcelona Zona Innovació.

Perquè això sigui possible, seguirem 
treballant en estreta col·laboració 
amb els empresaris que operen en 
aquesta Unitat Alimentària, amb  
la confiança i la complicitat que  
ens aporta el llarg camí recorregut 
fins ara, que ha fet possible el que 
Mercabarna representa actualment 
per a la nostra ciutat. 

Junts, Mercabarna.  
Junts, Barcelona. 

Junts,
Mercabarna
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Algunes de les actuacions que ja han 
començat a caminar tenen, per tant, 
com a objectiu ajudar les empreses  
a desenvolupar nous productes, 
millorar els processos de producció, 
assegurar la traçabilitat en tot el 
procés, incorporar noves tecnologies 
i fomentar la transferència de 
coneixement entre els centres de 
recerca i les empreses. 

Tot això ha derivat en el projecte 
“Barcelona Fresh” i en el Pla de 
Dinamització del Clúster Foodser-
vice, aquest últim portat a terme 
amb el suport d’ACC1Ó. Ambdues 
iniciatives, la primera adreçada al 
sector del peix, pensant en els canvis 
de la demanda, i la segona, dirigida a 
les empreses que proveeixen el sec-
tor de la restauració, estan incenti-
vant actuacions individuals i 
col·lectives, entre les empreses 
majoristes de producte fresc, que les 
faran més competitives.

Mercabarna, conjuntament amb els 
representants de diferents sectors de 
la Unitat Alimentària, haurà 
d’afrontar en els propers anys la 
modernització d’algunes de les seves 
infraestructures, per continuar ocu-
pant un lloc destacat en el comerç 
alimentari de producte fresc. Per 
això, durant tot l’any, colze a colze 
amb les associacions empresarials 
s’han esmerçat molts esforços en 
l’elaboració de diversos projectes de 
modernització del Mercat Central de 
Fruites i Hortalisses, i s’han definit 
plans d’inversió per a les infraestruc-
tures del Mercat Central del Peix i de 
l’Escorxador, que ens permeten pen-
sar que durant el 2011 es podran con-
sensuar les actuacions definitives.

Pel que fa al sector de la flor, al llarg 
de l’any s’han portat a terme nom-
broses accions per incrementar-ne el 
consum i per captar nous clients, que 
tindran continuïtat al llarg de 2011.

Per últim, seguint la iniciativa de 
l’Associació de Majoristes de Frui-
tes, que ja fa 11 anys que desenvo-
lupa conjuntament amb Mercabarna 
la campanya “5 al dia”, cal felicitar el 
Gremi de Majoristes del Peix per la 
posada en marxa del Centre Interac-
tiu del Peix i la campanya “Creix 
amb el Peix”. Ambdós projectes, rea-
litzats amb la col·laboració de Mer-
cabarna i el suport de moltes institu-
cions i empreses, contribuiran a 
apropar el món del peix als ciuta-
dans i a difondre hàbits de consum 
més saludables entre els infants. 

 Jordi William Carnes 

Primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
de Barcelona i president de Mercabarna

Som davant d’un moment de canvi 
històric. La globalització internacio-
nal, la revolució digital –amb Inter-
net al capdavant– i la nova organit-
zació de la societat demanden de les 
empreses un esforç per ressituar-se.

Pel que fa als productes alimentaris, 
el ciutadà vol més facilitats de com-
pra i consum, més informació i segu-
retat. A més, els canals de distribu-
ció tradicionals estan canviant i 
qualsevol dels seus agents té més 
facilitats que abans per ampliar les 
funcions que anteriorment realitza-
ven els especialistes. El ciutadà 
mateix pot saltar-se les diferents 
baules de la cadena i comprar direc-
tament els aliments a aquell agent 
que li aporti més avantatges.

La importància d’aquests canvis 
demana a les empreses de Merca-
barna un esforç de reflexió i, si 
escau, de ressituació. Això cal fer-ho 
superant, a més, els inconvenients 
conjunturals que l’actual crisi 
econòmica comporta.

Per donar suport a les empreses que 
volen assegurar i reforçar la seva 
competitivitat, Mercabarna ha creat 
l’Associació Clúster Alimentari de 
Barcelona, en què també participen 
institucions i entitats –22@Barce-
lona, Consorci de la Zona Franca  
de Barcelona i l’Associació de  
Concessionaris de Mercabarna 
(ASSOCOME)– així com empreses 
del sector de l’alimentació. 
L’Associació Clúster Alimentari de 
Barcelona, oberta a totes les com-
panyies que vulguin sumar-s’hi, ha 
continuat desenvolupant el Pla 
Estratègic iniciat el 2009. En el marc 
d’aquest Pla Estratègic s’han dut a 
terme estudis sectorials i presenta-
cions a les firmes del sector sobre les 
àrees de negoci que presenten 
millors perspectives de futur. 

Les diferents anàlisis sectorials han 
posat de manifest que cal potenciar 
la col·laboració i les sinergies que es 
creen entre les empreses. Així 
mateix, se centra l’interès en 
l’R+D+I, la formació, la gestió de les 
companyies perquè tinguin plante-
jaments estratègics més ambiciosos  
i la internacionalització. 

Més col·laboració  
i sinergies com a resposta 
als canvis
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Aquest exercici han continuat, 
encara que de forma continguda, les 
novacions dels contractes de les 
empreses ubicades a la Zona 
d’Activitats Complementàries 
(ZAC), segons l’acord marc consen-
suat el 2008 amb l’Associació de 
Concessionaris de Mercabarna 
(ASSOCOME), que permet establir 
contractes a llarg termini amb els 
usuaris, en superar la limitació tem-
poral que tenien fins aquest 
moment. A més, davant l’actual con-
juntura econòmica, s’han perllongat 
un any més les condicions establer-
tes en aquest acord marc. 

D’altra banda, Mercabarna i el Con-
sorci de la Zona Franca de Barce-
lona (CZFB) han reforçat el conveni 
signat l’any passat per tal d’impulsar 
en aquesta àrea de Barcelona un pol 
alimentari de primer ordre interna-
cional. Per això, han signat un acord 
que estableix que ambdues entitats 
integraran la seva política comercial 
en l’àmbit de les 150 hectàrees que 
constitueixen el conjunt de territori 
estratègicament dedicat a empreses 
alimentàries i que és titularitat de 
Mercabarna (90 ha) i del Consorci 
(les 44 ha del 22AL i les 17 ha del 
projecte BZ Alimentació). Aquest 
acord permetrà consensuar políti-
ques comercials, unificar la fines-
treta d’atenció a les empreses i 
poder configurar una taula de preus 
en funció dels paràmetres diferen-
cials segons territoris. D’aquesta 
manera s’evitaran duplicitats i es 
facilitarà la creació de sinergies i 
economies d’escala gràcies a l’acció 
conjunta d’ambdues parts. 

En l’àmbit de la innovació
Al llarg de 2010 s’ha seguit desenvo-
lupant el Pla Estratègic del Clúster 
Alimentari de Barcelona, iniciat el 
2009. Un ambiciós projecte per 
potenciar la competitivitat de les 
empreses que està impulsant 
l’Associació Clúster Alimentari  
de Barcelona, entitat liderada  
per Mercabarna i integrada per 
ASSOCOME, el 22@Barcelona, el 
Consorci de la Zona Franca i empre-
ses del sector. 

Durant l’any, s’han estudiat i presen-
tat les principals àrees de millora en 
què han d’incidir les empreses que 
vulguin adreçar-se als diferents seg-
ments de negoci en creixement 
detectats en la primera fase del Pla. 
De tot això, n’han sorgit nous pro-
jectes. Un d’aquests projectes ha 
estat el Pla de Dinamització del 
Clúster Foodservice de Catalunya, 
portat a terme amb la col·laboració 
d’ACC1Ó. Aquesta iniciativa té com a 
objectiu que les empreses que pro-
veeixen el sector foodservice refor-
cin la competitivitat gràcies a 
l’adopció d’estratègies guanyadores, 
individuals o col·lectives. 

En l’àmbit de la gestió 
El 2010 s’han marcat les directrius i 
s’han iniciat els procediments per 
dur a terme els canvis en la forma de 
gestió del servei públic dels Mercats 
Centrals de Fruites i Hortalisses i del 
Peix que, segons el Plenari del Con-
sell Municipal del 23 de desembre de 
2009, han passat a ser gestionats de 
forma directa per la societat Merca-
barna, en la seva condició de mitjà 
propi de l’Ajuntament de Barcelona  
i segons el que disposa la Llei de  
contractes del sector públic, com 
empresa mercantil de vida indefinida 
i amb accionariat totalment públic. 

Davant les importants inversions en 
infraestructures que s’han d’afrontar 
en els propers anys en els Mercats 
Centrals de Fruites i Hortalisses i del 
Peix, Mercabarna i els operadors 
d’aquests Mercats han mantingut, al 
llarg de l’any, un diàleg continu i 
constant centrat en tres aspectes 
fonamentals: el primer, en l’àmbit 
sociocomercial, valorant la funciona-
litat de les reformes plantejades 
segons el paper, actual i futur, que ha 
de desenvolupar l’activitat majorista 
dins de la cadena alimentària; el 
segon, tenint en compte els aspectes 
jurídics, donada la vinculació que té 
aquesta activitat empresarial amb 
l’Administració, i l’últim, atenent a la 
viabilitat econòmica i al finançament 
de les inversions que s’han de realit-
zar. Cal recordar que aquestes inver-
sions estan vinculades als acords 
amb els Gremis de Majoristes de 
Fruites i Hortalisses i del Peix, que 
han de marcar les pautes per obtenir 
les pròrrogues de les concessions 
administratives més enllà de 2020, 
any en què prescriuen les actuals. 

Per això, al llarg de l’any, Merca-
barna i el Gremi de Majoristes de 
Fruites i Hortalisses (AGEM) han 
treballat intensament per definir 
quin ha de ser el projecte que per-
meti modernitzar el Mercat Central 
de Fruites i Hortalisses. En aquest 
sentit, s’han elaborat i presentat als 
empresaris del sector tres projectes, 
dos que preveuen la construcció 
d’un nou Mercat i un que inclou la 
remodelació de les infraestructures 
actuals. En la mateixa línia, conjun-
tament amb el Gremi de Majoristes 
del Peix (GMP), s’han definit plans 
d’inversió per garantir l’estat de les 
infraestructures del Mercat Central 
del Peix i s’ha presentat als opera-
dors del sector carni un pla de 
modernització de les instal·lacions 
de l’Escorxador. Tot això fa pensar 
que durant el 2011 es podran con-
sensuar les actuacions definitives.

Fets més destacables
de l’any
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Altres ACtivitAts

infraestructures
El 2010 s’ha desenvolupat el pro-
jecte d’urbanització dels terrenys 
que ocupava el Mercat Central de la 
Flor abans del seu trasllat al recinte 
de Sant Boi de Llobregat. En aquest 
espai s’ha iniciat la construcció 
d’una nau industrial per a la ubica-
ció d’empreses i s’han urbanitzat 
dues parcel·les per a la instal·lació 
de companyies vinculades a 
l’activitat alimentària. 

En el marc del desenvolupament  
del Pla de Mobilitat s’ha posat en 
funcionament una nova porta de 
sortida de vehicles, que ajudarà a 
descongestionar el trànsit de la Zona 
d’Activitats Complementàries  
i farà més fàcil l’accés als terrenys 
del 22AL.

sostenibilitat
Pel que fa a les actuacions mediam-
bientals, en la línia dels darrers anys, 
s’han assolit uns bons nivells de 
reciclatge de residus (79,8%). Per 
mantenir aquestes xifres positives, 
el darrer quadrimestre de l’any, 
Mercabarna ha realitzat la cam-
panya de sensibilització ambiental 
“Última parada: el reciclatge”. 

Contractació de serveis
Aquest any, s’han licitat les noves 
contractes per a la neteja i recollida 
de residus, el subministrament  
energètic i la gestió de la plataforma 
de telefonia fixa d’usuaris de Merca-
barna amb l’objectiu d’optimitzar 
costos i recursos, i aconseguir una 
millor eficiència. 

Formació
Per incentivar la formació com a 
eina per incrementar la competitivi-
tat, l’Àrea de Formació de Merca-
barna ha posat a l’abast de les 
empreses de la Unitat Alimentària 
un 28% més de la formació continua 
que ofereix habitualment. Així 
mateix, ha augmentat un 13% 
l’oferta de formació ocupacional i ha 
pogut inserir al món laboral un 27% 
de l’alumnat. A més, al llarg de l’any, 
Mercabarna ha signat diversos con-
venis de col·laboració amb universi-
tats i escoles de negoci per impulsar 
la formació en les àrees directives de 
les empreses.

Responsabilitat social
Davant l’actual context econòmic, 
Mercabarna ha tingut una especial 
sensibilitat, durant aquest exercici, 
per promoure diferents iniciatives 
vinculades a la contractació i 
l’ocupació. Conjuntament amb 
l’AGEM i la Federació de Comer-
ciants de Peix de Catalunya, s’ha 
sumat al programa Incorpora de 
l’Obra Social de “la Caixa” per pro-
moure la contractació de persones 
amb dificultats d’inserció laboral.

També s’ha participat en els plans 
d’ocupació impulsats per Barcelona 
Activa i pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC).

Així mateix, com des de fa deu anys, 
Mercabarna i les empreses del polígon 
alimentari han continuat col·laborant 
amb el Banc dels Aliments.

 Montserrat Gil de Bernabé 

Directora general de Mercabarna

Activitat econòmica
Tal i com era de preveure, l’actual 
situació de crisi econòmica ha fet 
disminuir els Beneficis Abans 
d’Impostos un 13% respecte l’any 
passat. No obstant això, el Resultat 
de l’Exercici de la Societat ha estat, 
per raons fiscals, superior al de 
l’exercici anterior i ha assolit un 
total de 6.058.137 euros. Durant el 
2010 s’han dut a terme inversions 
per un valor de 5,8 milions d’euros, 
dedicades majoritàriament a les 
obres d’urbanització i construcció 
de magatzems per a la ubicació 
de noves empreses alimentàries  
als terrenys que ocupava el Mercat 
Central de la Flor.

Personal 
Pel que fa a l’equip directiu, 
cal mencionar la creació del lloc  
de treball d’adjunt al departament 
Econòmic i Financer, una plaça  
ocupada al mes de novembre 
per la senyora M. Aranzazu  
González Pelegrín. 

Així mateix, en l’àmbit del peix, s’ha 
avançat en el projecte “Barcelona 
Fresh”, iniciativa impulsada per 
l’Àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Barcelona, a través 
del 22@Barcelona, amb la 
col·laboració de Mercabarna. 

Finalment, cal destacar que 
l’Associació Clúster Alimentari de 
Barcelona ha estat reconeguda com 
a Agrupació d’Empreses Innovado-
res (AEI) pel Ministeri d’Indústria. 
Aquest fet permetrà aspirar a rebre 
subvencions per desenvolupar nous 
projectes. 

En l’àmbit comercial
L’activitat comercial a Mercabarna 
durant el 2010 s’ha vist influïda per 
la conjuntura econòmica. Malgrat 
que en el sector alimentari els efec-
tes de la crisi han aparegut més tard, 
actualment s’estan notant, sobretot 
pels nous hàbits de consum dels ciu-
tadans, que aposten per una major 
racionalització de les compres. 

Això s’ha traduït en un descens de la 
comercialització en els Mercats 
Centrals de Fruites i Hortalisses i 
del Peix, d’un 7,5% i d’un 3,4% res-
pectivament. En canvi, els preus 
s’han incrementat un 8,3% en el cas 
de les fruites i hortalisses, i un 5,5% 
pel que fa al peix. Destaca l’augment 
en els dos Mercats dels productes 
d’origen nacional davant dels impor-
tats, que generalment tenen un cost 
afegit a causa de les despeses relati-
ves al seu transport. 

L’activitat, en general, de les empre-
ses ubicades a la Zona d’Activitats 
Complementàries (ZAC) s’ha estabi-
litzat. Tot i això, les firmes que pro-
veeixen el canal foodservice, les 
cadenes de fruiteries i les empreses 
de distribució amb central de com-
pra a Mercabarna han disminuït 
lleument el moviment de mercade-
ries. Cal destacar que el Mercat Cen-
tral de Fruites i Hortalisses continua 
essent el principal proveïdor de  
productes d’aquestes empreses,  
malgrat les seves compres en origen 
s’han incrementat un 2%.

Pel que fa a Mercabarna-flor, tant el 
volum comercial com els preus s’han 
incrementat una mica, però, com que 
partia de xifres molt baixes, continua 
essent un dels sectors més afectats 
per la conjuntura econòmica.

Quant a l’Escorxador, la tendència 
continua essent força semblant a la de 
l’any passat: contenció en el nombre 
de sacrificis, amb un discret augment 
del nombre total de tones de carn. 

en l’àmbit de la comunicació 
Mercabarna ha seguit treballant per 
mantenir el seu bon posicionament 
entre els professionals del sector ali-
mentari, tant en l’àmbit nacional com 
en l’internacional. També ha apostat 
per apropar-se a la ciutadania i conti-
nuar impulsant accions que difon-
guin hàbits saludables, sobretot entre 
la població infantil. En aquest sentit 
cal destacar la campanya “5 al dia”, 
que s’ha celebrat per onzè any conse-
cutiu conjuntament amb l’AGEM, i 
felicitar el Gremi de Majoristes del 
Peix (GMP) per la posada en marxa, 
amb la col·laboració de Mercabarna, 
del Centre Interactiu del Peix i de la 
campanya “Creix amb el Peix”.

Pel que fa a la promoció, cal desta-
car la participació en diverses fires 
sectorials, com Fruit Attraction. A 
més, conjuntament amb els Mercats 
Municipals de Barcelona s’ha parti-
cipat a la fira Alimentaria i a Mercat 
de Mercats.

En el sector de la flor s’han organitzat, 
conjuntament amb l’Associació 
d’Empresaris Majoristes (AEM) del 
Mercat, nombroses demostracions  
florals temàtiques, pensades perquè 
aquests professionals treguin el màxim 
rendiment comercial a les campanyes 
més importants per al sector. 

S’han mantingut les campanyes 
adreçades a la restauració, pel seu 
potencial de creixement, realitzades 
des de l’Oficina d’Atenció al Com-
prador de Mercabarna, que ha asses-
sorat de forma personalitzada uns 
800 professionals del món alimen-
tari, sobretot restauradors, interes-
sats a proveir-se a Mercabarna. En 
aquesta mateixa línia, destaquen les 
visites a la Unitat Alimentària dels 
alumnes (prop de 600) de les princi-
pals escoles d’hoteleria i restauració 
catalanes, perquè aquests futurs 
professionals sàpiguen com poden 
proveir-se de producte fresc quan 
acabin els estudis.

Per apropar els ciutadans a Merca-
barna, s’han realitzat nombroses 
actuacions entre les quals destaca  
la participació de 12.000 persones 
en les diferents tipologies de visites 
organitzades. El programa emès  
per TV3, “La salut al cistell”,  
del qual Mercabarna ha estat uns 
dels promotors, també ha contribuït 
a aquesta fita. 
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 Esther Gómez 

Peixatera de Peixos Esther del Mercat  
Municipal de la Vall d’Hebron
Tan bon punt arrenca el dia, aquesta peixatera 
arriba al Mercat Central del Peix de Merca-
barna, acompanyada del seu germà o del seu 
cosí, per tal de comprar el gènere per a la seva 
parada del mercat municipal. Reconeix que, 
després de tants anys, té “les seves parades 
majoristes de confiança”, però que, “en funció 
de l’oferta de productes i preus del dia, de 
vegades em decanto per una parada o una 
altra”. Recalca que el peix és un producte espe-
cialment delicat i que necessita ser tractat per 
especialistes. “Mercabarna és un bon exemple 
d’aquesta professionalitat.”

Som referència arreu del món fruit d’un treball  
compartit. Aquest compromís dels professionals de  
Mercabarna s’expressa des de la diversitat de persones  
i idees amb un objectiu comú: proveir d’aliments  
frescos a més de 10 milions de persones.

“El peix és un producte  
delicat i ha de ser  

tractat per especialistes 
com els que trobo  

a Mercabarna”

Junts, 
Mercabarna

Junts, Mercabarna
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 Francesc Macià 

Fruiter jubilat de Fruites Macià  
del Mercat del Ninot
Representa tota una vida vinculada a 
Mercabarna. “Sempre he tingut tres 
cases: casa meva, el Mercat del Ninot i 
Mercabarna.” Va començar treballant 
al Born Vell i va viure el naixement de 
Mercabarna a la Zona Franca. També 
va conèixer la seva dona a Merca-
barna: “ella tenia una parada al mercat 
de la Boqueria i sempre ens trobàvem 
quan veníem a comprar”. Junts van 
muntar una parada al Mercat del 
Ninot. Ara està jubilat, però que el seu 
fill continuï amb el negoci familiar li 
arrenca un somriure. 

 Lluís Macià 

Fruiter de Fruites Macià  
del Mercat del Ninot
És el propietari d’una parada de 
fruites al Mercat del Ninot. Segueix 
amb el negoci familiar que el seu 
pare va engegar. “Les coses han 
canviat molt des que el meu pare 
va començar.” El principal canvi, 
opina, és com s’ha professionalitzat 
l’activitat a Mercabarna. Destaca 
especialment com els majoristes 
“ajuden més i millor el detallista, 
assessorant-lo i oferint-li cada dia 
més servei”. “Sempre hi trobo la 
màxima varietat i qualitat de frui-
tes i hortalisses.”

 Javier de Benito 

Veterinari de l’ASPB a Mercabarna
Garantir la seguretat alimentària 
és la funció fonamental de l’equip 
de veterinaris de l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona que treballen 
a Mercabarna. La concentració de 
700 empreses alimentàries en un 
mateix espai facilita els controls 
higienicosanitaris i ofereix una 
garantia de qualitat als consumi-
dors. A l’Escorxador, per exemple, 
on treballen deu veterinaris, 
“revisem una a una totes les canals 
d’animals”.

“Garantir la seguretat  
alimentària és  

fonamental en un espai  
com Mercabarna”

“Els majoristes  
s’han professionalitzat 

molt, i això beneficia  
el detallista”

“Mercabarna  
és una de les meves 

tres cases”

Junts, Mercabarna
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 Neus Sabadell 

Propietària de la floristeria Neus 
“Matino cada dia des de fa anys per 
proveir-me a Mercabarna-flor.” Pro-
pietària d’una floristeria, considera 
que Mercabarna-flor “és molt més 
que un mercat”. “És per a mi un lloc 
d’inspiració i de captació de noves 
tendències dins del sector: una cita 
ineludible.” Sempre que pot, assis-
teix als cursos i demostracions que 
s’organitzen al Mercat, especialment 
les de la diada de Sant Jordi. En 
aquestes trobades comparteix amb 
altres professionals les darreres 
novetats en productes, materials, 
estils i les tendències d’arranjaments 
florals més innovadores i atractives.

 Sergi Fosch 

Gerent de l’empresa de  
Mercabarna Sergifruit
La gran concentració d’empreses 
alimentàries ubicades a Mercabarna 
genera sinergies constantment. 
“Estic convençut que la suma d’es-
forços entre empreses del recinte, 
per exemple en temes de transport 
i distribució, és una necessitat per 
millorar la pròpia competitivitat.” 
De fet, amb aquesta finalitat s’ha 
creat l’Associació Clúster Alimentari 
de Barcelona, a la qual pertany 
l’empresa hortofructícola Sergifruit i 
una vintena de firmes més, que tenen 
reptes estratègics comuns. “Com-
partir informació i projectes amb 
els altres membres del clúster és un 
factor fonamental per avançar quan 
es tracta de pimes.”

“A Mercabarna-flor agafo 
moltes idees i aprenc que 
amb inspiració es poden 

fer meravelles”

Junts, Mercabarna

“Compartir projectes 
amb les empreses  

del clúster ens permet 
millorar la pròpia  

competitivitat”
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“Les donacions d’aliments 
frescos són vitals,  

especialment en l’actual 
 situació de crisi econòmica”

 Jonathan Trabajo,  
 Antonio Bautista, Rachid Mourad     
 i Tarik Bouhaja 

Alumnes del curs de  
Dependent de Comerç Polivalent  
que organitza Mercabarna
Avui dia, aprendre un ofici del sector 
alimentari suposa una bona sortida 
laboral. Per això cada dia més perso-
nes “volem formar-nos com a frui-
ters, xarcuters, carnissers, peixaters, 
reposadors de supermercats...”. En 
tres mesos de formació ocupacional 
a Mercabarna, “haurem après un 
ofici i ens sentirem més útils dins  
la societat”.

 Ioan Laurentiu 

Encarregat del magatzem del  
Banc dels Aliments a Mercabarna 
El Banc dels Aliments de Barcelona 
disposa d’un magatzem cedit per 
Mercabarna. Allà, el Ioan, conegut 
per tothom com Lorenzo, hi treballa 
juntament amb un company recollint 
les donacions de producte fresc que 
fan les empreses de Mercabarna. 
“Un centenar de firmes col·laboren 
de manera habitual amb el Banc 
aportant solidàriament els seus 
productes.” Més de 530.000 quilos 
de fruites i hortalisses i 12.000 quilos 
de peix es van recollir l’any passat. 
Es tracta d’una tasca molt important 
de responsabilitat social de les 
empreses i que, “amb l’actual crisi 
econòmica, resulta crucial”.  
I és que aquests aliments són després 
repartits entre més de 300 entitats 
benèfiques de Barcelona que ajuden 
els més necessitats.

“Formar-nos a Mercabarna 
ens obre oportunitats  

per trobar feina”

Junts, Mercabarna
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“Treballem per  
respondre als nous  
hàbits de consum  
i facilitar la vida  

als nostres clients”

 Chelo Tonijuan 

Consellera delegada  
de l’empresa de Mercabarna  
Companyia General Càrnia
Nous hàbits de compra i consum  
fruit d’una societat que canvia. Com 
moltes empreses de Mercabarna, 
Companyia General Càrnia ha adaptat 
la seva oferta de productes carnis per 
optimitzar el temps del seus clients.  
I és que els consumidors d’avui valoren 
molt que els productes siguin fàcils, 
còmodes i ràpids de comprar, preparar 
i menjar. Triomfen les presentacions 
de tot tipus de carn en safata, on es 
garanteix la conservació del producte, 
a preus competitius. “Això és el que 
se’n diu aportar valor afegit al client.” 
“A més, tot això ho fem sense renunciar 
a la reconeguda qualitat de les nostres 
carns.” Aquesta aposta per la competi-
tivitat es recolza sobre la garantia que 
representa Mercabarna: “suposa un 
aval de qualitat i seguretat alimentària 
per tots els controls sanitaris que  
se segueixen”.

 Joan Cifuentes 

Cap de tràfic de l’empresa  
de Mercabarna Transports TAE 
En la distribució d’aliments frescos, 
la rapidesa en el transport és una 
peça fonamental, perquè els orígens 
i les destinacions es troben cada cop 
més allunyats. Com d’altres empreses 
de transports i logística de Merca-
barna, TAE compta amb la tecnologia 
més avançada per seguir els camions 
per satèl·lit. “Cada cop més, els 
nostres clients volen saber la posició 
exacta de cada mercaderia en ruta i 
detectar les possibles incidències que 
es produeixen durant el seu transport 
i lliurament.”

“La tecnologia ens permet 
un control total del  

procés de transport de les 
mercaderies”

Junts, Mercabarna
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 Hassan El Maimouni 

Matarife de carn halal a l’Escorxador
Adaptar-se a les noves demandes 
del consum. Per aquesta raó, 
l’Escorxador de Mercabarna va 
adquirir un ‘box ritual’, gràcies al 
qual sacrifica xais i vedelles segons 
el ritus musulmà. “Sacrifiquem 
l’animal segons els requisits de la llei 
islàmica: el principal és que l’animal 
ha d’estar en direcció a la Meca en 
el moment del sacrifici.” Un altre 
requisit és que “el matarife, com jo, 
ha de ser un creient que gaudeixi de 
la confiança de la comunitat musul-
mana”. L’Escorxador de Mercabarna 
compta amb la Marca de Garantia 
Halal, atorgada per l’Institut Halal 
de la Junta Islàmica d’Espanya, una 
de les auditories amb més prestigi  
al nostre país.

“L’Escorxador de  
Mercabarna compta 

amb la Marca  
de Garantia Halal”

Junts, Mercabarna

“Tenir una escola  
bressol a Mercabarna 

és una gran comoditat i 
tranquil·litat per als pares  

i mares treballadors”

 Gemma Pascual i Paula 

Treballadora de l’empresa de  
Mercabarna Cultivar i la seva filla
Quan encara no ha sortit el sol, abans 
d’incorporar-se al seu lloc de treball, 
la Gemma deixa la seva filla Paula a 
Simphonie, l’escola bressol ubicada dins 
de Mercabarna. Simphonie ofereix no 
sols proximitat, sinó que els horaris del 
centre són flexibles i ajustats a la realitat 
horària dels professionals que treballen 
al polígon alimentari. “Això facilita molt 
la combinació de la feina i la família.”  
La Gemma destaca que aquesta escola 
permet als pares entrar-hi i compartir 
més moments de joc amb els seus fills.
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“Mercabarna és molt guai 
i molt, molt gran”

“Intentem innovar  
constantment per poder 

aconseguir millors  
resultats”

 Héctor Gómez, amb els  
 seus companys de primària 

Alumnes de l’Escola Santíssima  
Trinitat. Participants de “Creix  
amb el Peix”
Als seus 10 anys és la primera  
vegada que visiten Mercabarna.  
“El que més ens ha agradat han estat 
els animals vius, sobretot el viver 
de crancs.” Participen amb la seva 
escola en la campanya ‘Creix amb el 
Peix’, una iniciativa organitzada pel 
Gremi de Majoristes del Peix amb la 
col·laboració de Mercabarna. “Hem 
après que hem de menjar peix tres 
vegades a la setmana perquè és molt 
sa.” Tots destaquen que han quedat 
impressionats per la gran quantitat 
d’espècies diferents de peixos que 
existeixen.

 Àngels Videla 

Tècnica de qualitat de l’empresa  
de Mercabarna Pescados Videla
França, Sud-àfrica, el Marroc, el 
Canadà, l’Índia... són només alguns 
dels països de procedència del peix 
i marisc que arriba a les empreses 
de Mercabarna especialitzades en 
l’elaboració i distribució de produc-
tes de la pesca. Per a elles, la qualitat 
sempre és un compromís, i tots els 
productes passen estrictes controls 
per tal de garantir que estiguin en 
condicions òptimes per al consum. 
“No només realitzem exhaustius con-
trols de qualitat dels productes, sinó 
que fem un seguiment minuciós de 
tots els processos i dels transports.” 
Una de les coses que més li agrada de 
la seva feina és “investigar sobre nous 
productes, envasos i formes de con-
servació del producte i millorar-ne 
els processos”. I és que a Mercabarna 
ja són moltes les empreses que apos-
ten per la innovació per adaptar-se 
millor a les necessitats dels clients.

Junts, Mercabarna
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 Sergio San Segundo 

Farmacèutic titular de la farmàcia  
de Mercabarna Mercat Central
A la ‘ciutat’ Mercabarna podem tro-
bar tots els serveis per a satisfer les 
necessitats dels seus habitants: bars 
i restaurants, entitats financeres, un 
centre mèdic, un hotel, benzineres, 
tallers mecànics, ferreteria, perru-
queria, òptica, joieria, impremta...  
I també una farmàcia. Així, els treba-
lladors i visitants del recinte dispo-
sen d’un servei on adquirir medica-
ments i productes parafarmacèutics 
i, sobretot, on rebre un assessora-
ment professional. “Amb la inclusió 
de serveis com proves ràpides per 
detectar els nivells de colesterol, àcid 
úric, sucre, triglicèrids, aspirem a ser 
la farmàcia de referència de tota la 
comunitat Mercabarna.”

 Eva i Sònia Cano  
Empresàries de la firma majorista  
del Mercat Central de Fruites  
i Hortalisses Maleubre Cano
Propietàries d’una de les empre-
ses especialitzades en bolets de 
Mercabarna. En plena temporada 
poden tenir una gamma de fins a 15 
tipus de bolets diferents, “ja que es 
tracta d’un producte estacional”. Ser 
especialista en un únic aliment fresc 
resulta un repte, ja que mantenir la 
qualitat del producte fora de tempo-
rada “és un gran desafiament”. L’es-
pecialització, molt freqüent entre les 
empreses de Mercabarna, significa 
“diferenciació, generació de valor 
afegit i un elevat coneixement del 
producte”. Aquest, com molts altres 
especialistes de Mercabarna, compta 
amb clients a tot Espanya.

“Segons la temporada  
podem oferir fins a 15  

tipus diferents de bolets”
“Mercabarna és com una 

ciutat on no pot faltar  
una farmàcia”

Junts, Mercabarna



28 29

“Importem peix i marisc 
d’arreu del món per mar, 

aire o carretera”

 Jordi Torné 

Empresari de la firma majorista del 
Mercat Central del Peix Serafí i fills
Comença la seva jornada laboral a la 
una de la matinada: “un sacrifici que 
ja és un costum”. La seva empresa 
comercialitza peix d’aquí i de fora. 
En menys de 24 hores importa pro-
ductes de tots els continents. La pro-
ximitat de Mercabarna a l’aeroport 
i al port, i la seva bona connexió per 
carretera “ens facilita el transport i la 
logística de cara a fer activitats d’im-
portació i exportació a qualsevol part 
del món”. A més, el peix i el marisc 
són uns productes molt peribles que 
exigeixen una ràpida distribució, 
“per això són de crucial importància 
les condicions avantatjoses de què 
disposem aquí a Mercabarna”. 

 Marta Marfil 

Coordinadora de l’Àrea de  
Formació de Mercabarna
La formació és una necessitat  
més, dintre de qualsevol empresa, 
especialment en temps de crisi.  
“A Mercabarna oferim a les empre-
ses formació contínua a mida, 
adaptant-nos a les seves necessitats.” 
Els cursos més demandats són sobre 
seguretat alimentària, idiomes, 
informàtica, gestió financera, carre-
toners, prevenció de riscos laborals... 
Enguany, ha augmentat el número 
de sol·licituds d’aquest tipus de for-
mació respecte a l’any passat, perquè 
les empreses la consideren com una 
activitat estratègica per respondre  
a un món en transformació. 

“La formació és  
estratègica, sobretot en 

moments de canvi”

Junts, Mercabarna
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“Mercabarna-flor s’ha  
construït pensant en les 

característiques  
específiques dels productes 

que s’hi comercialitzen”

 Anna Aixelà 

Empresària de la firma majorista  
de Mercabarna-flor Flors Catalunya
La flor és un producte molt delicat. 
“Necessita unes condicions de 
conservació molt específiques per 
garantir la seva frescor, presència i 
durada.” En aquest sentit, el recinte 
de Mercabarna-flor disposa de les 
condicions de climatització que asse-
guren una qualitat òptima de les flors 
i les plantes: “una zona fosca i freda 
per a la flor tallada i un microclima 
d’hivernacle per a les plantes”. 

 Eloy Hermosilla 

Responsable d’equip del  
departament de Seguretat i Vigilància 
de Mercabarna 
Mercabarna és una petita ciutat on 
diàriament accedeixen unes 25.000 
persones. Una cinquantena de pro-
fessionals vetlla les 24 hores del dia, 
“perquè tothom pugui treballar amb 
la màxima confiança i tranquil·litat”. 
De fet, la seva feina ha de passar 
desapercebuda, perquè aquests 
milers de persones puguin treballar 
sense problemes. “Ens encarreguem 
de vigilar i controlar tot el recinte de 
Mercabarna, perquè entenem que 
la seguretat és molt important. Per 
altra banda, coordinar la mobilitat 
dins del recinte és una de les nostres 
prioritats, ja que hi entren 15.000 
vehicles diaris.”

Junts, Mercabarna

“Vetllem per la  
seguretat i la mobilitat 

d’aquesta ciutat”
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 Mercè Colomines  
 i Victoria Fajardo 

Gerent de vendes i responsable  
de producció de quarta gamma de 
l’empresa de Mercabarna Colofruit
Adaptar-se a cada client oferint pro-
ductes ajustats a les seves necessitats 
específiques. És l’objectiu d’aquesta 
i de moltes altres empreses de Mer-
cabarna especialitzades a proveir 
el sector de la restauració, al qual 
ajuden a reduir processos a la cuina, 
espais d’emmagatzematge i temps 
de manipulació. “Rentem amb cura 
les fruites i les hortalisses, les pelem 
i les tallem al gust del client: a daus, 
rodanxes, làmines... i les envasem, 
sempre sota uns controls de qualitat i 
unes mesures higièniques molt rigo-
rosos.” Moltes firmes com aquesta 
tenen el seu propi departament de 
recerca i desenvolupament. “Dispo-
sem d’una sala on investiguem com 
allargar la vida dels productes sense 
emprar elements químics.”

 Jordi Vidal 

Estudiant de l’Escola  
de Restauració de Lleida
Prop de 25 alumnes que estudien 
restauració a l’Escola de Lleida són 
de visita a les instal·lacions de Mer-
cabarna. Es tracta d’un programa 
constant pel qual passen uns 700 
alumnes a l’any de les diferents 
escoles de restauració que hi ha a 
Catalunya. L’objectiu és que aquests 
futurs professionals coneguin la pro-
cedència dels aliments frescos, així 
com la quantitat, varietat i formes 
d’elaboració i presentació que es 
poden trobar a Mercabarna. “Nosal-
tres treballarem en el sector de la 
restauració i, per tant, molt aviat 
ens haurem de proveir de productes 
frescos.” La visita a Mercabarna és 
obligatòria i, alhora, molt enriqui-
dora: “entenem d’aquesta manera on 
comença tot el procés que fa que els 
aliments frescos arribin a nosaltres i 
els puguem cuinar”. “Els dos temes 
que m’han impressionat d’aquesta 
visita han estat el moviment cons-
tant de mercaderies i la varietat tan 
extensa de productes.”

“La meva il·lusió és muntar 
el meu propi restaurant i 

ara entenc millor l’activitat 
de Mercabarna”

Junts, Mercabarna

“Aportar valor afegit  
al restaurador, aquest és el  

nostre primer objectiu”
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 Pablo Vilanova 

Cap d’Estudis i Desenvolupament  
de Mercabarna
“Mantenim un diàleg constant amb 
els empresaris per intentar satisfer les 
seves necessitats.” Aquesta és la clau 
de l’èxit de Mercabarna. Juntament 
amb els empresaris, es fan estudis de 
viabilitat, es formen grups de treball, 
s’organitzen visites a centres de recer-
ca... “Des de Mercabarna, es lidera tota 
aquesta feina per tal d’ajudar les petites 
i mitjanes empreses que la conformen 
a evolucionar d’acord amb el moment.” 
L’objectiu de Mercabarna no és tan sols 
aglutinar el sector, sinó també impul-
sar-lo cap a una major competitivitat 
global. Per respondre a aquest repte de 
futur, s’intenta establir sinergies entre 
les diferents empreses, “amb l’objectiu 
que, plegades, puguin millorar  
constantment”.

“La clau de l’èxit és  
escoltar els empresaris:  

el diàleg simbolitza  
Mercabarna”

“A Mercabarna  
considerem que la qües-

tió de la sostenibilitat  
és una prioritat”

 Alba Fernández 

Agent ambiental de Mercabarna
Un important equip de persones 
treballa a Mercabarna en la recollida 
de residus, la neteja dels pavellons, 
dels vials... “Treballem amb la col-
laboració dels empresaris per acon-
seguir una Mercabarna més neta i 
sostenible.” Per facilitar precisament 
la correcta separació del residus, “hi 
ha a disposició dels usuaris tot un 
seguit d’infraestructures, com són el 
Punt Verd, els contenidors de reci-
clatge situats al voltant dels diferents 
mercats...”. A l’actualitat es recicla 
quasi el 80% dels residus que s’hi 
generen. “Encara queda camí per 
recórrer per tal d’aconseguir  
una Mercabarna 100% sostenible,  
però entre tots el treball s’està  
fent molt bé.”

Junts, Mercabarna
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Tarik, Ferran, Rubén, Josep M., Guadalupe, José Luis, Antonio, Manuel, Mª Carmen, Trini, Maurici, Gustavo, Julián, Eloy,  

José Luis, Artur, Jao, Juan, Marga, Jamal, Cristóbal, Caterina, Joan, El Amin, Roser, Carles, Antonio, Jorge, Meritxell,  

Penélope, Miguel Ángel, Elisabet, Montse, Alicia, Pep, Juan Mª, Josefa, Juan Manuel, Emilio, Esteve, Iván, José Luis, Víctor,  

Óscar, Fco. Xavier, Marta, Manuel, Juan Carlos, Fidel, Marta, Fernando, Antoni, Dani, Sancho, Teresa Mª, Enrique, Jaume,  
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Josep M., Vicente, Khaled, Aina, José, Roderic, Eladio, Amancio, Blai, Dionisio, Juan, Antonio, Abel, Joan Carles, Sofia, 

Rebeca, Silvia, Mª Jesús, Bruna, Alfons, Lídia, Jordi, Felip, David, Mateu, Silvia, Vicenç, Enric, Rita, Montserrat, Joaquim,  

José Amador, Ruth, Teresa Emilia, Juan Carlos, Mª Teresa, Vicky, César, Manuel, Ester, Federico, Daniel, Víctor, Hugo, 

Elena, José Mª, Mikel, Tomàs, Nico, Antonio, Ona, Josep M., Alberto, Constantí, Miquela, Lídia, Sergio, Jorge, Llúcia, Joaquim, 

J. Antonia, Berta, Mercedes, Andreu, Pili, Luis, Jaume, Julia, Adrián, Manuel, Enric, Laura, Alfred, Marina, José Antonio,  

Concepció, José Vicente, Débora, Martín, Ahmed, Laia, Raúl, Alex, Elisa, Verònica, Ranjit, Patrícia, Esteban, M. Àngels,  

Sebastià, Miquel, Ernest, Valèria, Elisabet, Blanca, Sandra, Josep Ramon, Estel, Wei, Beth, Lucas, Mary, Aleix, Iolanda,  

Sergio, Eulalia, Diana, Bego, Pedro, Francisco, Óscar, Santiago, Juan José, Miguel, Eliana, Víctor, Pedro, Juan Miguel, 

Antonio, Sayed, Mónica, Lorenzo, Juan Antonio, Hasan, Pedro, Juan, Sonia, Andrew, Jordi, Guillem, Pablo, Ariadna, Luis,  

Jaime, Daniel, Julià, Virginia, Gema, Arnaldo, María Cristina, María, Hao, Adolfo, Juan Manuel, Albert, Mauri, Roberto,  

Francisco Javier, Mª Dolores, Tatiana, Cristina, Lucía, Matilde, Olga, Hugo, Isabel, Josep Lluis, Antonio, Nati, María, Serafí,  

Fernanda, Carlos, Alexandra, Martina, Cati, Ignacio, Sócrates, Eli, Gala, Juana, Mayte, Mercè, Edwin Javier, Griselda,  

Jordi, Mònica, Jesús, Martha, Carl, Gemma, Eva, Alberto José, Eleonor, Tariq, Sever, Agustin, Raúl, Vale, Marc, Xabier,  

Manuel, Francisco, Chelo, Eva, Nerea, Sònia, Joan, Ioan, Mercè, Victoria, Unai, Anna, Neus, Gemma, Severo, Julieta, Yong,  

Marcos, Esther, Jordi, Àngels, Javier, Eli, Hassan, Alba, Marta, Pablo, Laia, Francesc, Lluís, Reinaldo, Malik, Jonathan,  

Martí, Antonio, Thomas, Ona, Isa, Rachid, Eloy, Xènia, Ivan, Tanit, Hèctor, Roger, Jordi, Abelardo, Salim, Valerio, Abril, 

Raimon, Alexandre, Mireia, Walter, Alfonso, Isma, Àngel, Muhammad, Ángeles, Nacho, Arnau, Li, Pere, Nicolás, John,  

Teresa, Lídia, Maria Teresa, Melina, Andrés, Lluís, Adrià, Jordi, Georgina, Víctor, Feng, Diana, Montserrat, Joaquín, Lluís,  

Assumpció, Bartolomeu, Flor, Belén, Noemí, Fabián, Bernardo, Satoshi, Ricard, Judit, Beatriz, Carla, Daniel, Edison,  

Carolina, Mauricio, Gloria, Santi, Constantino, Clàudia, Nuria, Carol, Gerard, Ció, Salva, Darío, Leonor, Ceci, Nil, Duna, Jing, 
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Inés, Rosario, Iris, Ximo, Jana, Alícia, Joel, Rodrigo, Joana, Nina, Júlia, Álex, Javi, Leo, Ricardo, Abelard, Lluís Maria, Luis, 

Manel, Nieves, Abraham, Nausicaa, Gustau, Eric, Nicolau, Nilo, Samir, Dolores, Natalia, Olga, Candela, Òscar, Pau, Paz,  
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Tu fas Mercabarna
Així som a Mercabarna, un mercat de referència que evoluciona constantment amb la societat.
Gràcies per fer-ho possible.

Junts, Mercabarna


