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Som un col·lectiu molt present, dinàmic i animador de la
vida social i econòmica dels barris i, concretament, dels
barris de la ciutat de Barcelona, model de ciutat de mer-
cats municipals i part reconeguda de la marca
Barcelona.

Som professionals de la fruita i hortalissa que cada dia
estem a les nostres parades de mercat i botigues de car-
rer assessorant i aconsellant als nostres clients, als consu-
midors finals, és a dir, al gran púbic. Tenim relació directa
i tracte personal amb el comprador que es transforma en
el dia a dia en un vincle i llaç de confiança que no té cap
altre format de venda de fruita i hortalissa.

Som els autèntics prescriptors de fruita i hortalissa alhora
que recollim les inquietuds del consumidor. Som la cara i
la veu de les fruites i hortalisses, aliments bàsics per a una
dieta sana i equilibrada d’un estil de vida saludable. 

Hem de posar en valor la nostra professió de fruiter i saber
guiar al nostre client i consumidor perquè torni a les nos-
tres parades i fruiteries on trobarà sempre un professional
disposat a ajudar i a donar resposta a les seves inquie-
tuds.

D’altra banda, acabem de celebrar la nostra Trobada
2018 sota el títol Marques: valors i comunicació. Ja són
cinc edicions. La Trobada és un èxit del Gremi de Fruiters
i de tots els col·laboradors i participants, tant particulars
com entitats.

La Trobada és una mostra molt il·lustrativa de les iniciati-
ves del Gremi de Fruiters en benefici de tots. Cal animar
als fruiters a fer pinya al voltant del Gremi perquè tots hi
sumem i és la manera d’aconseguir tenir més força com a
col·lectiu ●
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L’11 de desembre Mercabarna va
posar la primera pedra del primer
mercat majorista d’aliments frescos
ecològics d’Espanya. El Mercat Bio
ha estat dissenyat, d’una banda, per
donar resposta a la creixent deman-
da d’aliments ecològics per part dels
ciutadans i ciutadanes de Catalunya,
i d’altra, per l’aposta de la ciutat de
Barcelona com a signatària del pacte
de Milà per un model alimentari sa i
sostenible. Mercabarna aposta per
posar en valor la comercialització
d’aquests aliments i facilitar així la
seva distribució.

En l’acte de col·locació de la prime-
ra pedra, l’alcaldessa de Barcelona
ha afirmat que “al 2015 vam ser
moltes les ciutats que vam signar el
Pacte de Milà per promoure l’alimen-
tació saludable a les nostres ciutats i
la sobirania alimentària. I això
necessita no només que hi hagi
interès ciutadà, que hi és, no només
accions voluntàries, sinó que hi hagi
infraestructures ambicioses com el
Biomarket, que puguin donar res-
posta a un territori gran amb alta
demanda com és no només la ciutat
de Barcelona sinó tota l’Àrea
Metropolitana”.

OBJECTIUS. Mercabarna construeix el
nou mercat majorista Bio amb cinc
objectius clau. Primer, apropar
aquests productes a les persones de
Catalunya que desitgen consumir
aliments ecològics a través dels seus
centres de compra habituals, el
comerç detallista i la restauració
(HORECA).

Segon, donar resposta a la crei-
xent aposta actual del sector majo-
rista i de l'agricultura de proximitat
per aquest tipus d'aliments, constru-
int un mercat que en concentrar l'o-
ferta d'aquests productes hi doni
una major visibilitat.

Tercer, agrupar les empreses majo-
ristes que comercialitzen aquests
aliments en un mateix recinte per
promoure la competència entre elles
i, per tant, la varietat d'oferta i la
millor relació qualitat-preu per als
ciutadans.

Quart, facilitar als petits i mitjans
productors locals ecològics la
comercialització dels seus productes
en bones condicions per la seva via-
bilitat econòmica.

I per acabar, oferir unes
instal·lacions específiques per a ali-
ments biològics i agrupar l'oferta
d'aquests productes en un recinte
que facilitarà els controls higiènic
sanitaris, d'etiquetatge de certifica-
ció de producte ecològic i de traçabi-
litat.

EL PROJECTE. El mercat majorista bio
segueix el concepte i disseny d'èxit
de la resta de mercats de
Mercabarna, un passadís central i
parades per a la venda majorista als
dos costats. Cada lateral disposa de
molls i zona de càrrega i descàrrega.
A la zona interior d’accés principal
del mercat s'ubicarà un espai per a
la venda directa d'agricultors locals.

L'edifici s'ha dissenyat per reduir
al màxim el consum energètic, utilit-
zant fonts d'energies renovables i
elements passius de climatització.

El nou mercat bio comercialitzarà
sobretot fruites i hortalisses, però
també hi haurà punts de venda d’al-
tres aliments frescos (per exemple,
productes carnis).

Mercabarna té una previsió de cap-
tació inicial de negoci del 20%

(23.662 tones/any) del total de frui-
ta i hortalissa ecològica comercialit-
zada a Catalunya.

Es preveu que el Biomarket estigui
acabat el primer trimestre de 2020 i
tindrà el mateix horari de venda que
el Mercat Central de Fruites i
Hortalisses de Mercabarna, de dilluns
a divendres, de 9 a 17 h.

CERTIFICADORA OFICIAL. El CCPAE
(Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica), el qual té funció
d’auditar i certificar les empreses
que comercialitzen productes agroa-
limentaris ecològics a Catalunya,
disposarà d’un espai per oferir
garantia de qualitat ●

Informació facilitada per Mercabarna

Mercabarna construeix el primer Mercat ECO d'Espanya

Mercabarna construeix el primer mercat majorista d’aliments frescos ecològics d’Espanya
responent a la creixent demanda d’aquests aliments.

D’esquerra a dreta: Josep Tejedo, director general de Mercabarna; Ada Colau, alcaldessa de Barcelona i
Agustí Colom, regidor de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona i president de Mercabarna.





Més usuaris de la targeta de pagament TPG

Les xifres de tancament de l’activitat
de la Targeta Pagament Gremi
(TPG) del tercer trimestre de l’exer-
cici 2018 apunten a la consecució
del repte d’enguany d’arribar prop
dels tres milions.

Destacar, en aquest trimestre,  l’in-
crement del nombre de titulars de
targetes TPG que incrementa el seu
ús. Així, el nombre d’empreses
majoristes adherides al sistema de
pagament mitjançant la targeta TPG
i el nombre de targetes en circulació
són dos fets que incrementen el
volum d’operacions de la TPG.

La lectura de les dades de la TPG
reflecteixen trimestre a trimestre,
any rere any, la seva consolidació
com a sistema de pagament de liqui-
dacions de les compres dels clients
de les empreses majoristes del
Mercat Central de Fruites i
Hortalisses de Mercabarna.

La tasca constant de promoció i
informació del Gremi de Fruiters
entre compradors i majoristes del
Mercat Central de Fruites i
Hortalisses de Mercabarna, i també
la pròpia dinàmica d’ús de la TPG,
són factors que ajuden a dibuixar
l’esmentada línia ascendent de la
TPG. En aquesta línia de treball,
també ajuden les campanyes pro-
mocionals que el Gremi de Fruiters
du a terme per potenciar la TPG
entre els compradors i els majoris-
tes del Mercat Central de
Mercabarna.

Tot plegat dibuixa una línia ascen-
dent de la TPG i una projecció de
futur amb un clar recorregut de pos-
sibilitats de creixement en nombre
d’empreses majoristes adherides i
de titulars de la targeta.                                                                    

EMPRESA

Torres Hnos y Sucs

Capella Fruits 

Frutas y Verduras Flores 

Hnos. González Pastoret

Fruits Ràfols

Fruits Joan Serra

Churry

Deltabarna

Fruites i Hort. Gavà

Visa Fruits

Plátanos Ruiz

Fruites Artés

A. Martín Solà

Maleubre-Cano

Fruites i Verdures Ardiaca

Laumont

Fruits Figueres

Prats Fruits

Montse Fruites i Verdures 

F. Pau

Fruites Llonch

PAVELLÓ   NÚMERO

A 1021 - 1024

A 1038 - 1040

A 1060 - 1062 i 1029 - 1030

B 2001 - 2003

B 2030
G 7029 - 7031

B 2050

C 3034 - 3036

C 3041 - 3044

C 3057 - 3060

D 4022 - 4025 i 4028 - 4031

D 4038
E 5010

E 5001 - 5002

E 5005 - 5006

F 6015 - 6018

F 6023 - 6024

F 6029 - 6030

F 6037 - 6039

F 6047 - 6050

G 7009 - 7010

G 7011 - 7014

G 7034 - 7037

Empreses majoristes del Mercat Central de Fruites i
Hortalisses de Mercabarna adherides a la TPG

>>Actualment hi ha un total de 21 empreses majoristes del Mercat Central de
Fruites i Hortalisses de Mercabarna, associades a l’AGEM, adherides al sistema de
pagament a través de la TPG, que sumen unes 80 de parades repartides entre els
set pavellons del Mercat Central on el soci del Gremi de Fruiters pot pagar còmoda-
ment les seves compres amb la TPG.

6 Catalunya Fruiters GREMI

www.gremifruiters.com

Amb la targeta TPG, l’empresa majorista cobra al comptat, no a crèdit, i es facilita així
immediatesa en el cobrament de les factures.

Creix el nombre de
compradors que utilitzen la
TPG com a sistema de
pagament de liquidacions
de les seves compres a les
empreses del Mercat
Central
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COL·LECTIU. La TPG és un exemple
més dels projectes que dur a terme
el Gremi de Fruiters en benefici de
tot el col·lectiu. Aquesta iniciativa va
comptar amb un treball previ bas-
tant important, complexe i laboriós
fins a arribar a la confecció d’aques-
ta targeta i al seu llançament a
l últim trimestre del 2014.

CARACTERÍSTIQUES. La TPG és un siste-
ma de pagament impulsat i promo-
gut per al Gremi Provincial de
Detallistes de Fruites i Hortalisses de
Barcelona, i compta amb la col·labo-
ració de l’Associació Gremial
d’Empresaris Majoristes de Fruites i
Hortalisses de Barcelona i Província
(AGEM), amb el suport logístic de
Banc Sabadell i amb l’assistència tèc-
nica de Reset Control.

SER SOCI DEL GREMI. Remarcar que és
condició indispensable ser soci del
Gremi de Fruiters per disposar i gau-
dir de la TPG.

QUÈ ÉS LA TPG? La TPG és una targeta
de crèdit totalment gratuïta, sense
cap cost de manteniment i persona-
litzada amb la imatge del Gremi de
Fruiters de Barcelona.

Aquesta targeta és una alternativa
de liquidació al comptat de les com-
pres efectuades a les empreses
majoristes del Mercat Central de
Fruites i Hortalisses de Mercabarna
associades a l’AGEM que s’adherei-
xin de forma voluntària a aquest sis-
tema de pagament.

AVANTATGES PER AL FRUITER. La TPG té
com a principal al·licient per als
detallistes un interessant descompte
d’un 2% cada 3 mesos de totes les
compres efectuades a través d’a-
questa targeta.

Altres avantatges són que amb la
TPG el fruiter paga al comptat, sense
necessitat de tràmits en metàl·lic ni
xecs bancaris, i que amb la TPG pot
gestionar millor les seves compres i
es facilita el pagament a les empre-
ses majoristes del Mercat.

AVANTATGES PER AL MAJORISTA. El princi-
pal benefici per als majoristes és
que podran veure alleugerir-se les
pòlisses de crèdit que demanen als
bancs i, així, podran estalviar inte-
ressos en el volum de pòlisses de
crèdit.

El Gremi de Fruiters
impulsa i promou el sistema
de pagament TPG entre els
fruiters i les empreses
majoristes

>>Els socis del Gremi de Fruiters gua-
nyadors de la promoció que fruiran d’un
menú degustació per a 2 persones al
restaurant Barceloneta són:

Robert Díaz
Carles Font
Neus Forés
Eduard Pinyol
Josep Torres

El passat mes d’octubre es va dur a
terme el sorteig de la promoció

Altres avantatges són que, amb la
TPG, el majorista cobra al comptat,
no a crèdit, i es facilita així immedia-
tesa en el cobrament de les factures,
a través dels TPV de Banc Sabadell, i
s’elimina el risc d’impagament.

WEB. A www.gremifruiters.com es
pot descarregar el díptic informatiu
sobre que és i com funciona la
Targeta Pagament Gremi de Fruiters
(TPG) ●

Els guanyadors fruiran d’un exclusiu menú degustació
per a 2 persones al restaurant Barceloneta.

Remarcar que és condició
indispensable i necessària
ser soci del Gremi de
Fruiters per disposar i
gaudir de la TPG

>>Promoció Gaudeix mejant amb la TPG

Gaudeix menjant amb la TPG entre
tots els usuaris de la targeta TPG que
durant els mesos de juliol, agost i
setembre van realitzar com a mínim
una compra amb aquest mitjà de paga-
ment a les empreses majoristes del
Mercat Central de Fruites i Hortalisses
de Mercabarna adherides a la TPG.
Cal recordar que és condició indispen-
sable ser soci del Gremi de Fruiters per
diposar-ne i fer-ne ús de la TPG ●
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Durant el passat mes de desembre i com és habitual en
els darrers anys, el segell de qualitat UNIQ, l’envàs
agrícola dissenyat i avalat pel conjunt de la indústria
espanyola del cartró ondulat, va donar un obsequi a les
empreses majoristes dels principals mercats centrals de
fruites i hortalisses per agrair la seva fidelització.

Fa més de 20 anys que AFCO, l’Associació Espanyola
de Fabricants d’Envasos i Embalatges de Cartró
Ondulat, promotora del segell de qualitat UNIQ, dur a
terme un estudi d’envasos en els principals mercas que
confirma la posició de lideratge d’aquest envàs agríco-
la. Remarcar la tasca d’UNIQ d’establir i potenciar vin-
cles d’unió entre els valors de la marca i el col·lectiu
majorista.

CLAU DE L’ÈXIT. Les caixes agrícoles UNIQ se sotmeten a
estrictes assajos dirigits pel Comitè Tècnic responsable
de controlar els paràmetres de qualitat exigits perquè
un envàs es pugui considerar apte per ser estampillat
amb el segell de qualitat UNIQ.

La clau de l’èxit se centra, principalment, en haver
sabut escoltar i oferir una solució a mida per fer arribar
les fruites i hortalisses fresques al consumidor final en
perfecte estat. En aquesta línia de treball d’oferir eines
útils de treball per al sector s’emmarquen l’App tucajau-
niq i el vídeo tutorial.

L’APP I VÍDEO. Amb l’App (www.tucajauniq.com) qualsevol
operador de fruita i hortalissa pot accedir al tipus d’en-
vàs agrícola de cartró ondulat que més li convingui
segons les característiques del producte, la caixa i el
transport.

El vídeo mostra les directrius per als processos de
muntatge, paletitzat i càrrega d'envasos amb punts
clau com els palets a emprar, muntatge en màquina i
com paletitzar un envàs hortofructícola avalat pel
segell de qualitat UNIQ ●

Les Regions Ultraperifèriques
d’Europea, protagonistes de l’exposició
fotogràfica Exotic Taste of Europe

UNIQ premia la fidelitat dels majoristes

Aquesta exposició s'emmarca dins la campanya Exotic
Taste of Europe que dóna a conèixer les característi-
ques de la producció agrícola de les RUP en 6 països de
la Unió Europea.

El centre comercial La Vaguada deMadrid va acollir l'ex-
posició fotogràfica que forma part de la campanya d'infor-
mació i promoció posada en marxa per les organitzacions
professionals del sector del plàtan i banana europeus
(UGPBAN, per Guadalupe i Martinica; GESBA, per Madeira i
ASPROCAN per Canàries), amb l'ajuda de la Unió Europea.

La mostra, que es va poder visitar gratuïtament, pre-
senta imatges i textos relacionats amb el cultiu de fruites
i hortalisses en les esmentades regions ultraperifèriques
de tres països europeus: França, Portugal i Espanya, res-
pectivament.

Fotografies de plantacions agrícoles, les diferents tas-
ques dels agricultors, així com primers plans dels ani-
mals que habiten en aquestes zones i que són indispen-
sables per a l'equilibri ecològic, despertaran l'interès
dels visitants.

Les organitzacions ASPROCAN, UGPBAN I GESBA repre-
senten més de 10.000 productors de plàtans i bananes
europees que han unit esforços per informar i sensibilit-
zar als consumidors del continent europeu sobre els pro-
ductes agrícoles originaris de les RUP i de l'etiquetatge
de la UE, que certifica el seu origen i qualitat.

AGRICULTURA. Un altre gran objectiu d'aquesta iniciativa
conjunta és destacar la importància de l'agricultura per a
l'economia i el medi ambient en aquestes regions tenint
en compte que el cultiu del plàtan o la banana a
Canàries, Martinica i Guadalupe i Madeira concentren
prop de 30.000 llocs de treball en regions fortament
afectades per la desocupació estructural.

L'exposició fotogràfica que es va celebrar a l'octubre a
Lisboa, viatjarà des de Madrid a París, Brussel·les,
Varsòvia i Berlín ●

Les organitzacions professionals del sector plàtan i
banana europeus han unit esforços per informar i
sensibilitzar els consumidors del continent europeu
sobre els productes agrícoles originaris de les RUP.





Trobada 2018 del Gremi de Fruiters

En la seva cinquena edició, la
Trobada 2018 que se celebrà el pas-
sat 12 de desembre fou tot un èxit. 

La Trobada va seguir el mateix for-
mat que a les darreres edicions amb
tres grans apartats –tècnic, lúdic i
sopar– donant més protagonisme al
contingut de les taules rodones.

Enguany, sota el títol Marques:
valors i comunicació es van dur a
terme dues taules rodones amb
ponents experts, especialistes i qua-

Marques: valors i comunicació va ser el títol de la cinquena edició de la Trobada del
Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona que va comptar
amb la presència de detallistes, majoristes i operadors i representants de diverses entitats
del sector de fruita i hortalissa.

lificats en cadascuna de les matè-
ries.

Els temes de les taules van ser: El
valor d’una marca i Construint
bones marques.

Van assistir a la Trobada 2018
detallistes, majoristes, altres opera-
dors hortofructícoles i representants
de diverses entitats del sector.

Després de les interessants taules
rodones i just abans de la cloenda i
el sopar, Víctor Parrado, còmic,
monologuista, artista polifacètic i
mestre de cerimònies va delectar als
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assistents amb un monòleg fet a
mida per l’ocasió amb moments molt
divertits i desenfadats que arrencar
les rialles dels assistents.

La Trobada es va tancar amb un
sopar informal on es van poder inter-
canviar opinions i, com no podia ser
d’altra manera, fruites i hortalisses
van ser les protagonistes.

ENTITATS. Les entitats que van partici-
par a la Trobada: Generalitat de
Catalunya, Ajuntament de Barcelona,
Mercabarna, Associació Gremial
d'Empresaris Majoristes de Fruites i
Hortalisses de Barcelona i província
a Mercabarna (AGEM), Institut
Municipal de Mercats de Barcelona
(IMMB) i Associació de Mercats de
Catalunya (AMMC).

PRESENTACIÓ. Tino Mora, president
del Gremi Provincial de Detallistes de
Fruites i Hortalisses de Barcelona, va
donar la benvinguda a tots els assis-
tents a la Trobada 2018.

Va obrir el debat sobre el títol d’a-
questa trobada: Marques: valors i
comunicació.

Mora va reflexionar sobre dues
premisses. Primera, els professionals
fruiters treballem amb producte
saludable i, segona, el consum de
fruites i hortalisses es baix. A partir
d’aquí van llençar la pregunta de si
el fruiter no comunica prou bé les
virtuts del producte que ven, sent
com és l’autèntic prescriptor de frui-
tes i hortalisses. Tot això, gràcies a
la relació directa i tracte personal
que es transforma en un vincle de
confiança amb el client, amb el con-
sumidor final.

Altrament, Agustí Colom, regidor
de Turisme, Comerç i Mercats de
l’Ajuntament de Barcelona i presi-
dent de l’Institut Municipal de
Mercats de Barcelona (IMMB), va inci-
dir amb el benefici econòmic i social
dels mercats de la ciutat.

L’extensa oferta de producte de
qualitat i la funció de prescriptors
dels paradistes aporten més valor
afegit al concepte “compra al mer-
cat”.
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>>Taules rodones de la Trobada

>>Com en edicions anteriors de la Trobada del Gremi de Fruiters, Alfons Viñuela,
consultor de Retail Màrqueting, va moderar les dues taules rodones de manera ele-
gant, àgil i neutre ●

Va parlar del nou Mercat Bio que
construeix Mercabarna, una vegada
més pionera a l’estat espanyol per-
què està atenta a les noves tendèn-
cies.

Va incidir amb Mercabarna com
exemple de col·laboració entre
administració i empresa privada.

En clau marca, va declarar que “la
marca serveix per diferenciar-se”.

CLOENDA. A la cloenda de la
Trobada 2018 i abans de donar la
paraula a Muntsa Vilalta, directora
general de Comerç de la Generalitat
de Catalunya, Tino Mora va convidar
als assistents a treure les seves prò-
pies conclusions sobre els contin-
guts de les taules rodones.

Va acabar dient que “tenim una
part dels millors productes, el millor
mercat central, i els millors mercats
municipals del món i, és clar, els
millors detallistes del món”.

Muntsa Vilalta va comentar que
“aquesta trobada s’ha convertit en
un aforament de reflexió sobre el
sector” i va animar a “continuar refle-
xionant”.

De les paraules de Vilalta també es
desprèn la bona professionalitat dels
fruiters dels mercats i fruiteries ●

Fotos de la Trobada 2018: @vdorse

Des de l’esquerra:Tino Mora, president del Gremi
Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses de
Barcelona; Agustí Colom, regidor de Turisme,
Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona i
president de l’Institut Municipal de Mercats de
Barcelona (IMMB); i Muntsa Vilalta, directora
general de Comerç de la Generalitat de Catalunya.
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En la seva intervenció, Marc Taribó,
gerent de Camarasa Fruits, va decla-
rar que “els valors de cada marca
depenen de cada empresa” i “la
marca et diferencia segons quins
conceptes”. En aquest sentit va
explicar en clau particular que l’es-
mentada diferencia rau en conceptes
com qualitat i servei derivat d’anys
de treball, de cercar els millors pro-
ductes on “el consumidor reconeix la
marca”.

Altres conceptes que va esmentar
són l’exposició de productes i la ubi-
cació de la fruiteria en llocs estratè-
gics.

“Amb algunes excepcions –mar-
ques de cítrics i melons i síndries–,
el sector de fruites i hortalisses és
l’últim que ha arribat al marquisme”
i “la marca permet posicionar el pro-
ducte i promocionar-lo” van ser algu-

nes de les declaracions de Jaume
Flores, de Frutas i Hortalizas Flores.

També va definir que “el prestigi es
guanya dia a dia treballant i amb
molt esforç” i que “cal fidelitzar al
client perquè repeteixi”.

Des d’una vessant comercial, de
les paraules de Flores es desprenen
idees com la del productor que
intenta donar la màxima presència a
la seva marca i no vol competència
entre operadors, és a dir, canibalis-
me de marca.

En l’àmbit de comunicació entre
majorista i detallista va remarcar la
necessitat d’una bona relació per fer
bé les coses.

Tom Ardiaca, de Fruites i Verdures
Ardiaca, va incidir sobre diferents
punts relacionats amb la marca. “Una
marca ha de transmetre una filosofia
i ha de buscar l’excel·lència”. En
aquesta línia de pensament, convida
a “l’autocrítica” i defineix l’excel·lèn-
cia com “la millora continua”.

Ardiaca emmarca aquestes parau-
les amb l’espai de creació i comercia-
lització de marca i, des d’un punt de
vista pràctic, va apuntar que “cal
donar paràmetres per una marca”,
com és el cas de la marca Torres de
cítrics, i “no canibalitzar la marca”.

Josep Fabregat, vicepresident
del Gremi Provincial de Detallistes de
Fruites i Hortalisses de Barcelona i
fruiter del mercat de Les Corts, va
declarar que “cal tractar al detallista
de fruita i hortalissa com un profes-
sional més que com un venedor” i
per evolucionar “si no preguntes, no
aprens”.

Va insistir amb la tasca de pres-
criptor del detallista davant de la
clientela on “juga un paper molt
important l’empatia”.

Ramon Sentmartí, director
gerent de Promotora d'Exportacions
Agroalimentàries Catalanes (PRODE-
CA), va emfatitzar els valors de les
DOP (Denominació d’Origen Protegida)
i de les IGP (Indicació Geogràfica
Protegida). En aquest sentit, va
comentar que “hi ha un consumidor
interessant en el producte de proxi-
mitat i de benefici del territori” i que
Prodeca participa en diverses fires i
activitats per potenciar els productes
de les DOP i IPG ●

>>El valor d’una marca
Ponents: Marc Taribó, Jaume Flores, Tom Ardiaca, Josep
Fabregat i Ramon Sentmartí.

Des de dalt: Marc Taribó, Tom Ardiaca, Josep
Fabregat i Ramon Sentmartí.

La marca permet posicionar
el producte, poder dur a
terme promocions i
ser reconeguda per al client
i consumidor final
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Ponents: Joan Llonch, Alba Puig, Jaume Flores i Màxim
López.

Des de dalt: Alba Puig, Jaume Flores, Joan Llonch i
Màxim López.

>>Construint bones marques

Alba Puig, responsable de comuni-
cació de Mercabarna, va afirmar que
“entre tots construïm la marca
Mercabarna”, fent referència a tots
els operadors que treballen al recinte
d’aquesta unitat alimentària.

A la seva intervenció va descriure
l’últim canvi d’imatge de marca com
l’objectiu de més posicionament
davant del consumidor final i no

només enfocat al professional, amb
els valors de proveïdor de producte
fresc, formadors com a gestor d’ocu-
pació i sostenibilitat i respecte pel
medi ambient.

També va opinar que “reconstruir i
potenciar una marca cal fer-ho sem-
pre”. Va aportar una dada significati-
va: la gent gran coneix Mercabarna
però, en canvi, els joves la desconei-
xen. En aquest sentit, les campanyes
com “5 al dia” ajuden a posicionar
Mercabarna entre la població més
jove.

Seguint amb la marca Mercabarna,
Jaume Flores, president de
l’Associació Gremial d’Empresaris
Majoristes de Fruites i Hortalisses de
Barcelona i Província (AGEM), va
manifestar que “la marca Mercabarna
no només és la institució, és l’esforç
de l’administració i d’empresaris que
han posicionat Mercabarna com el
primer mercat del sud d’Europa”.

De les paraules de Flores es reco-
neix la col·laboració entre adminis-
tració pública i empresa privada a
Mercabarna i que el model de
Mercabarna es referent per altres
unitats alimentaris i empreses de
fresc.

Per la seva banda, Joan Llonch,
president de l’Associació de
Concessionaris de Mercabarna
(ASSOCOME) i operador de fruita i
hortalissa, va qualificar Mercabarna

com ”l’enveja de molta gent en con-
trapartida d’aquells que volen que
desaparegui” i va afegir que
“Mercabarna es uneix a tots els ope-
radors i també als compradors”.

Segons es conclou de les paraules
de Llonch una de les principals fun-
cions, potser la més important, de
Mercabarna és marcar al preu del
producte perquè si no recauria a les
grans superfícies i també que
“Mercabarna sempre mira endavant”.

Màxim López, gerent de l’Institut
de Mercats Municipals de Barcelona,
va remarcar “l’aposta pública de la
ciutat de Barcelona per la xarxa de
mercats davant d’un model que s’es-
tà perdent a les ciutats del món occi-
dental”.

Va emfatitzar “la marca global mer-
cats de Barcelona”. Als mercats
municipals es troba infinitat de pro-
ductes, de marques, de grafismes
(cada mercat té la seva pròpia imat-
ge)... tot plegat “és marca mercats
de Barcelona”.

A la seva exposició va qualificar
“els paradistes dels mercats com els
“youtubers del producte fresc” ●

En l’aposta de Barcelona per
la xarxa de mercats,
el fruiter hi jugui un paper
fonamental com a prescriptor
de fruita i hortalissa
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>>Les imatges de la Trobada 2018. Recull d’imatges que vol ser un tast de la
Trobada 2018 del Gremi de Fruiters: taules rodones, intervencions, intercanvis d’o-
pinió, sopar... i, en especial, el monòleg de Víctor Parrado que va interactuar amb els
assistents de forma molt divertida i simpàtica ●
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Víctor Parrado,
còmic, monologuista i
artista polifacètic va
delectar als assistents amb
un monòleg fet a mida
amb moments molt
divertits i desenfadats i la
participació dels assistents





Sota el títol Qualitat i Prestigi, el Gremi Provincial de
Detallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona ha editat el
calendari de paret 2019 que compta amb el patrocini d’empre-
ses i marques de fruites i hortalisses els 12 mesos de l’any.

PATROCINADORS. Per ordre d’aparició: Torres, Livinda,
Monterosa, Exótica Premium, Zespri, Fashion, Bruñó,
Gabaceras, Frunet i Fragaria.
Aquest calendari està pensat i ideat per ser penjat a la parada
del mercat i a la botiga del carrer.

VINCLE. Aquest calendari també pretén ser una eina de vincle
més amb el professional fruiter, i alhora amb el consumidor, a
través de l’etiqueta Catalunya Fruiters de Facebook ●
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>>Calendari 2019 del Gremi de Fruiters

El Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses
de Barcelona ha començat a repartir entre els agremiats
un distintiu exclusiu com a membre d’aquesta entitat
per col·locar a les parades dels mercats i botigues de car-
rer.

DISTINTIU. Es recomana col·locar el distintiu en un lloc visi-
ble de la fruiteria perquè sigui fàcilment identificat i
reconegut pel gran públic, sent una eina de garantia i fia-
bilitat per al client, a més del valor afegit que suposa a
cada fruiter pertànyer al Gremi de Fruiters ●

Aquest distintiu pretén comunicar i
transmetre al gran públic el valor afegit
que suposa estar agremiat al Gremi de
Fruiters.

El calendari vol ser una eina de vincle més
amb el professional fruiter, i alhora el
consumidor, a través de l’etiqueta
Catalunya Fruiters de Facebook.

>>Distintiu del Gremi de Fruiters



El passat mes de novembre va tenir
lloc l’acte de commemoració del 30è
aniversari del canvi d’horari del
Mercat Central de Fruites i
Hortalisses de Mercabarna i la pre-
sentació del llibre De la foscor a la
llum. L’acte va ser organitzat per
l’Associació Gremial d’Empresaris
Majoristes de Fruites i Hortalisses de
Barcelona i Província (AGEM) i es va
dur a terme en el marc d’un sopar.

TREBALLAR DE DIA. El Mercat Central de
Fruites i Hortalisses de Mercabarna
és l’únic mercat majorista que treba-
lla de dia gràcies a l’empenta i l’es-
forç unitari d’una junta directiva que
va lluitar, i molt, per tal d’aportar al
Mercat entre d’altres molts valors
afegits, conciliar vida laboral i fami-
liar, ampliar el ventall de negocis,
donar pas a les següents genera-
cions, facilitar la inserció laboral de
les dones... 

Durant l’acte es va homenatjar a
les persones que en aquells anys for-
maven part de la Junta Directiva de
l’AGEM, encapçalada pel president
Joan J. Llonch.

LLIBRE. Durant l’acte també es va pre-
sentar el llibre De la foscor a la
llum, editat per l’AGEM.

El llibre és un recull de memòries,
anècdotes, curiositats, fets i perso-
natges dels cinquanta anys de
Mercabarna coescrit per Josep Faura,
antic director del Mercat Central de
Fruites i Hortalisses, i Lluís Lainz,
periodista, escriptor i entrenador de
futbol.

De la foscor a la llum és un llibre
entretingut, fet amb molta il·lusió, i
que s’adreça a totes les empreses,
tant majoristes com detallistes, pro-

30è aniversari del canvi d’horari del Mercat Central

De la foscor a la llum
és un recull de memòries,
anècdotes, curiositats, fets
i personatges dels cinquanta
anys de Mercabarna
coescrit per Josep Faura i
Lluís Lainz

L’AGEM va organitzar l’acte de commemoració dels trenta anys de canvi d’horari nocturn
a diürn del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna.
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veïdors, clients i a totes aquelles per-
sones que directament o indirecta-
ment han tingut vinculació amb el
Mercat Central de Fruites i
Hortalisses.

El llibre –en català i castellà– és a la
venda a les oficines de l’AGEM a
Mercabarna, C/ Major, núm. 75.
Pavelló G, 2a planta ●

Informació facilitada per l’AGEM

>>Fotografia de família. A l’acte de commemoració del 30è aniversari del canvi
d’horari del Mercat Central de Fruites i Hortalisses es va homenatjar a les persones
que en aquells anys formaven part de la Junta Directiva de l’AGEM. Des de l’esquer-
ra: Miquel Areste, Josep Calvo, Enric Colomer, Alicia Badia (en memòria de Martí
Campderros), Salvador Catasús, Natalia Berenguer (en memòria de Jaume
Berenguer), Paco Soler, Jordi González, Víctor Sangrà, Carmen Puig, Joan Llonch,
Carles Martí, Casimiro Llorens; i els actuals vicepresident i president Pere Prats i
Jaume Flores, respectivament.

Lluís Lainz (esquerra) i Josep Faura amb Jaume Flores, coautors del llibre De la Foscor a la llum.
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AGF (Asociación Grupo Fashion) consolida el seu objec-
tiu de tenir presència els 12 mesos i aposta per la con-
veniència a través d'un suc 100% natural amb la fórmu-
la de co-branding juntament amb la productora murcia-
na Cool Vega Company.

El nou suc s'adquirirà en l'espai de refrigerats i es pre-
sentarà en format de 33 cl i l'objectiu d'ampliar la
gamma de productes en el futur. Serà a partir de 2019,
coincidint amb la campanya de producció nacional,
quan el Grup AGF començarà a distribuir el seu nou suc
Corazón de sandía Fashion en co-branding amb la
marca Vibs i comercialitzat per Cool Vega.

Amb aquesta nova aposta, Grup AGF ofereix un pro-
ducte de conveniència a fi d'estar disponible per al con-
sumidor nacional els 12 mesos de l'any. En aquest sen-
tit, la marca ha consolidat un calendari de comercialit-
zació de síndria fresca cobrint els mesos de febrer a
octubre.

MARCA DE SALUT. El projecte està alineat també amb l'es-
tratègia de marca de salut que desenvolupa, des de fa
anys, el seu departament d'R+D+I; així, per una banda
es troba la recent renovació de l’acord que manté des
de 2010 amb la Fundació Espanyola del Cor (FEC) i,
d'altra banda, assenyala les evidències científiques que
llancen l'estudi realitzat en col·laboració amb la
Universitat Politècnica de Cartagena i publicat a la pres-
tigiosa revista Food & Nutrition Research, el 2017.

En aquest estudi es posa de manifest els beneficis del
consum de Sandía Fashion per a la pràctica esportiva
gràcies al seu alt contingut en compostos actius com la
citrul·lina, (component bioactiu indicat per als esportis-
tes que afavoreix la ràpida recuperació muscular des-
prés de fer esforços intensos); o el licopè, (potent anti-
oxidant segons avalen nombroses evidències científi-
ques).

Amb aquesta nova referència, Grup AGF ofereix al
consumidor al seu "Sabor Saludable" tot l'any que infor-
ma al consumidor que és la fruita líder en licopè i
citrul·lina.

Fashion es converteix en la primera marca de síndria
disponible tot l'any ja sigui com fruita fresca i/o suc ●

Sandía Fashion,
“Sabor Saludable” tot l’any

Afrucat-Espai Fruita, nova seu social
d'Afrucat

Espai Fruita neix amb la idea de convertir-se en el
gran centre del sector fructícola català i compta
amb espais multifuncionals i sales amb diferents
capacitats.

DOP PERA DE LLEIDA. Durant el passat mes de novembre es
va dur a terme la promoció de la pel·lícula La increïble
història de la pera gegant a diversos establiments de
venda de fruita de Barcelona, Girona i Madrid. El film ha
estat patrocinat per Denominació d’Origen Protegida
Pera de Lleida.

Aquesta pera no es recull fins que té el suc i la duresa
que marca la DOP. És una pera amb un segell de qualitat
certificat per Europa que assegura que és una pera que
sempre és bona, de proximitat i de qualitat, produïda en
diferents poblacions de Lleida ●

El passat divendres 9 de novembre es va inaugurar la
nova seu d’Afrucat, l'Associació Empresarial de
Fruita de Catalunya, que s'ha batejat amb el nom
d'Espai Fruita, al carrer Corregidor Escofet de la ciutat
de Lleida.

Una caricatura d'Ermengol Tolsà, signada pels protago-
nistes de la inauguració, lluirà a l'entrada de la seu social
d'Afrucat. A la fotografia, començant per l'esquerra, Carmel
Mòdol i Joaquim Ferrer, secretari general d’Alimentació,
Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i secretari
d’Empresa i Competitivitat del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya; Manel Simón i
Francesc Torres subjectant la caricatura, director general
i president d’Afrucat; Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida; i
Rosa Pujol, vicepresidenta de la Diputació de Lleida.

LABORATORI. La nova seu, amb un espai central en forma
de poma i capacitat per a un centenar de persones, pre-
tén ser el gran centre del sector fructícola català i alber-
garà les oficines d'Afrucat i de la DOP Pera de Lleida. Una
novetat important serà la creació d’un laboratori preparat
per realitzar anàlisis fisicoquímiques de la fruita. La nova
seu, àmplia i amb espais multifuncionals i sales amb dife-
rents capacitats, compta amb 1000 metres quadrats enca-
ra que Afrucat farà servir la meitat i la resta es llogaran.
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Les degustacions són molt
ben acceptades pel
consumidor final i pel fruiter
dels mercats que valoren
molt positivament la qualitat
de l’alvocat
Exótica Premium, marca de
la firma Cultivar

>>Degustacions de l’alvocat Exótica Premium
La firma Cultivar, amb la col·laboració del Gremi de Fruiters, va programar degustacions
de l’alvocat Exótica Premium a diversos mercats municipals de Barcelona i Cornellà de
Llobregat.

Durant el passat mes de novembre la firma Cultivar va dur a terme degustacions de la seva marca d’alvocats Exótica Premium
a sis mercats municipals –cinc de la ciutat de Barcelona i un a la localitat de Cornellà de Llobregat– amb la col·laboració del
Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona. Els mercats visitats a Barcelona van ser Horta, La
Llibertat, Sants, El Ninot i Sant Antoni; i a Cornellà de Llobregat, el mercat de Sant Ildefons.
Donar a conèixer al comprador de fruites dels mercats municipals les propietats que diferencien aquest alvocat dels altres és
l’objectiu principal d’aquestes degustacions. En aquest sentit, les degustacions són molt ben acceptades pel consumidor final i
pel fruiter. Assenyalar que, dies abans de les degustacions se’n informa als fruiters de cadascun dels mercats de la promoció
amb la finalitat de poder oferir el producte al seu client i aprofitar, encara més, el ressò d’aquesta acció promocional.
Durant els dies de la degustació, divendres i dissabte són els dies amb més afluència de públic als mercats, es va regalar una
bossa de la marca Exótica Premium a cada client que comprés aquesta fruita ●





Meló ecològic de Bruñó

La gamma de melons Bruñó con-
templa Melón 5 estrellas, Melón
Gran selección frutería, Melón
Selección premium, Melón Mini
Gourmet i Melón Ecológico.

MELÓ ECOLÒGIC. A través de l'agricul-
tura ecològica i seguint el model de
producció de sostenibilitat ecològica
i social Frutas Bruñó cultiva el seu
Melón Ecológico. D'aquesta manera
aconsegueix un producte de màxima
qualitat i sanitat, amb un color, un
sabor i aroma intensos i naturals.

Per cultivar aquest meló ecològic,
Frutas Bruñó respecta la natura i els

seus cicles naturals. No fan servir
fitosanitaris ni fertilitzants químics
en les tècniques de cultiu.

MELÓ DE BRASIL I SENEGAL. Amb la idea
d’aconseguir qualitats similars a les
obtingudes en la producció nacional,
Frutas Bruñó trasllada la seva pro-
ducció a països amb clima tropical
com Brasil, d’octubre a febrer, i

Empresa online de l’any
Frutas Bruñó rep el guardó en la cate-
goria d’empresa online de l’any dels
premis Estrellas de Internet, atorgats
per la revista Fruit Today
Euromagazine, on es valoren de forma
global totes les accions en línia: blogs,
xarxes socials, internacionalització en
diferents idiomes, així com facilitat d'ús
del web.
Els premis Estrellas de Internet volen
reconèixer les empreses del sector de
fruita i hortalissa que s'esforcen cada
dia per tenir una bona presència a
Internet ●

A partir de la tardor Bruñó
trasllada la seva producció
nacional de meló i síndria
sense llavor a països amb
clima tropical com Brasil,
d’octubre a febrer, i
Senegal, març i abril
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Senegal, als mesos de març i abril.
Del país africà també prové la síndria
sense llavors.

L’elecció d’aquests països corres-
pon a uns criteris i requisits essen-
cials per mantenir, assegurar i garan-
tir l’excel·lència de la qualitat del
meló Bruñó amb estreta col·laboració
entre els agricultors i el seu equip de
compradors als llocs d’origen.

LA “MELONERÍA BY BRUÑÓ”. "La
Melonería by Bruñó" és un espai
únic dedicat a l'aprenentatge, l’expe-
rimentació i la diversió del meló.

En la recerca constant de la perfec-
ció, cadascuna de les fases del pro-
cés se sotmet a contínues investiga-
cions. "Portem anys innovant en el
procés de producció, fabricació i
venda del meló. Però, en el més
important, la forma de menjar,
queda molt per fer", assenyalen des
de Bruñó. I afegeixen que per això
"hem creat La Melonería, un lloc d’a-
prenentatge i generació d'experièn-
cies, on traurem el màxim suc a la
nostra benvolguda fruita". A més,
reconeixen que "a Bruñó treballem el
meló des d'abans que es planti i
seguim protocols de cultiu, recol·lec-
ció, selecció i envasat enfocats a
garantir un un producte òptim per al
seu consum".

Bruñó aposta així per un innova-
dor concepte en el qual poder
degustar, gaudir i, fins i tot, divertir-
se amb receptes creades especial-
ment per a "La Melonería" amb la
participació del xef referent en cuina
verda Rodrigo de la Calle.

A www.lameloneria.com podeu
trobar les receptes de Rodrigo de la
Calle, informació del procés que
segueix el meló i la biblioteca rdel
meló ●

“La melonería by Bruñó” és un espai únic dedicat a l'aprenentatge, l’experimentació i la
diversió del meló.

Frutas Bruñó cultiva el seu
Melón Ecológico a través de
l'agricultura ecològica i
seguint el model de 
producció de sostenibilitat
ecològica i social.






