Jornada 50 anys a Mercabarna. 50 anys de canvis
Dilluns 29 de novembre de 2021, a les 18 h
Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (COEAC)
Passeig de Gràcia 55, 6è 6a - 08007 Barcelona
Organització: Mercabarna i Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA)

Programa


Inauguració a càrrec de Jordi Valls, director general de Mercabarna, i Ester Torres, vicepresidenta
de la ICEA



Ponència inaugural a càrrec de Manuel Guàrdia, coautor de Memòria del mercat del Born



Ponències sobre l’evolució dels canals de comercialització de fruites i verdures (1971-2021), a
càrrec de Joaquim Ros, de la ICEA, i de Jaume Flores, president de l’Associació Gremial
d’Empresaris Majoristes (AGEM)



Ponència sobre canvis en les pautes de consum (1971-2021), a càrrec del Dr. Abel Mariné, de la
Universitat de Barcelona i l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA)

El passat mes d’agost del 2021 es compliren exactament cinquanta anys del trasllat del Born a Mercabarna
i ambdues institucions, Mercabarna i la ICEA, van considerar que calia reflexionar sobre aquesta qüestió, ja
que la data s’ho mereixia. I ho hem plantejat en una jornada amb tres eixos.
En el primer lloc, hem volgut que un expert i profund coneixedor del Born com és l’arquitecte Manel Guàrdia,
que, juntament amb José Luis Oyón, és coautor del llibre Memòria del mercat del Born (editat per
l’Ajuntament de Barcelona), ens fes cinc cèntims dels darrers anys del moviment del vell edifici i de totes les
peripècies que es van viure en la negociació per a anar a Mercabarna.
En segon lloc, vam considerar que els canals de comercialització havien evolucionat molt i calia analitzarho i qui millor per a parlar-ne que Joaquim Ros, que ha estat més de trenta anys a la direcció de Mercabarna,
i Jaume Flores, president de l’ l’Associació Gremial d’Empresaris Majoristes (AGEM).
I, en tercer lloc, per a completar la visió de tots aquests anys, ens faltava el darrer graó de la cadena: el
consum i com ha variat en aquest mig segle. Per a parlar del consum ens acompanyarà el professor Abel
Mariné, que és la persona indicada com a membre de la Universitat de Barcelona, i de l’Associació Catalana
de Ciències de l'Alimentació i un molt bon coneixedor i comunicador del sector de l’alimentació de tot el món.
D’aquesta manera volem fer-nos ressò de la importància de totes les baules de la cadena de valor en
complir-se en el mateix any una doble celebració: els cinquanta anys del trasllat i el centenari de la formació
del mercat majorista en el mateix Born (va ser el 1921). A més, aquestes dues commemoracions s’escauen
en l’any en què Barcelona és la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible
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