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PER CARRETERA 

 

• COORDENADES GPS: 

 Latitud: 41° 19' 48" (N)  Longitud: 2° 6' 53" (E) 

  

• DE BARCELONA CENTRE CIUTAT:  

Plaça Cerdà >> Autovia de Castelldefels >> sortida Bellvitge-Zona Franca >> 

Mercabarna.  

  

• DE BARCELONA DIAGONAL:  

Ronda de Dalt direcció Llobregat >> nus del Llobregat >> sortida 16B (Barcelona-Gran 

Via-Ciutat Vella) >> enllaç amb Ronda Litoral >> Barcelona-Ciutat Vella >> sortida 18 

(Zona Franca-Mercabarna) >> Mercabarna.  

 

• C32-C31-NII DE MATARÓ-MARESME:  

Ronda Litoral direcció Llobregat >> sortida 18 (Zona Franca) >> Carrer A >> Carrer 3 

>> Carrer E >> Carrer 6 >> Mercabarna. 

  

• DE GIRONA-FRANÇA:  

Ronda de Dalt direcció Llobregat >> nus del Llobregat >> sortida 16B (Barcelona-Gran 

Via-Ciutat Vella) >> enllaç amb Ronda Litoral >> Barcelona-Ciutat Vella >> sortida 18 

(Zona Franca-Mercabarna) >> Mercabarna. 

  

• C31 D’AUTOVIA DE CASTELLDEFELS-SITGES-TARRAGONA)  

sortida El Prat-Zona Franca-Mercabarna >> Mercabarna 

  

• DE C32 (SITGES-TARRAGONA-TÚNELS GARRAF) :  

sortida 16B (Barcelona-Gran Via-Ciutat Vella) >> enllaç amb Ronda Litoral >> Barcelona-

Ciutat Vella >> sortida 18 (Zona Franca-Mercabarna) >> Mercabarna. 

 

  

AMB METRO  

• Línia 9SUD (Aeroport T1- Zona Universitària). Parada de metro Mercabarna

 L'estació de metro de Mercabarna està situada al costat de la porta d'entrada K del 

 recinte. 

 

AMB L’AUTOBÚS 

• Des de Barcelona: 

 Línia 109: Des de la Plaça de Sants o la Plaça Espanya (Barcelona).  

 Línia 21: Des de l’avinguda del Paral·lel (Barcelona).  

 N1 (Bus Nocturn): Des de la Plaça Catalunya o Plaça Espanya.  

• Des de L'Hospitalet 

 Línia 110: Des de l’avinguda el Carrilet (L’Hospitalet).  

• Des de El Prat de Llobregat: 

 Línia PR4: Des de l’estació de RENFE.  

 Línia 21: Des de l'Av. Remolar.  
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•  PLÀNOL I RECORREGUT  

 

 

1.Centre Interactiu del Peix (CIP) 

2. Pepito Torné: Empresa 

3. Bar: Espai on es realitza el dinar. 

4. Espai d’aparcament de l’autocar. 

 

CRONOLOGIA  

 GRUP 1 (grup classe) GRUP 2 (grup classe) 

10-10,15h Arribada a la porta del CIP. Esmorzar. Lavabos. 

10,15-11-15h Visita al CIP. 
Visita Empresa. Tornada i visita 

interior del Mercat. Arribada al CIP. 

11,15-12,15h 
Visita Empresa. Tornada i visita 

interior del Mercat. Arribada al CIP. 
Visita al CIP. 

12,15-12,30h Anada cap al bar, es renten les mans i seuen a dinar. 

12,30-13,30h DINAR. I en acabar es torna al CIP. 

13,40-15h 

(aprox.) 

A les grades del CIP es veu l’audiovisual final (que fa un breu resum de la 

visita) i es fa el taller de toca-toca de peix. Posada en comú de la visita. 

Acomiadament dels grups. 

15h Pugen a l’autocar. 

Entrada 

Zona 

Franca 

(millor 

opció) 

Entrada 

Prat 

CIP 2 3 

4 

1 

METRO L9S 

ENTRADA K 
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CONTACTE CONTINUAT AMB L’ESCOLA: 

A més de les visites, es proposa un contacte continuat amb els centres docents a fi que els 

alumnes ampliïn els seus coneixements sobre els temes tractats a les activitats. Es facilitarà a 

les escoles el material necessari per continuar treballant el temari a l’escola al llarg del curs.  

• Mensualment, els professors podran descarregar documentació i exercicis resolts per 

treballar a classe, des de la nostra pàgina web https://jomenjopeix.com/centre-interactiu-

del-peix/ 

RECOMANACIONS I OBSERVACIONS PER UNA BONA VISITA:  

Pel bon funcionament de l'activitat Creix amb el Peix, hem de tenir present i intentar seguir les 

següents consideracions: 

 

• Es recomana visitar la web del Centre Interactiu del Peix de Mercabarna 

https://jomenjopeix.com/centre-interactiu-del-peix/ 

 

• L'activitat Creix amb el Peix, és de 10 a 15h i consta de la visita al Centre Interactiu del 

Peix, de la visita al Mercat Central del Peix de Mercabarna (que es trobarà sense activitat, 

donat que es tracta d’un Mercat nocturn), de la visita a una empresa de venta de peix i/o 

marisc, d'un dinar saludable en el mateix Mercat Central del Peix i d'un taller de "toca-

toca" de peixos. 

 

• S’ha d'intentar ser puntual i arribar a les 10h del matí a la porta del Centre Interactiu del 

Peix. Una bona manera d'alleugerir l'activitat i a la vegada fer que els alumnes tinguin 

una millor predisposició a l'hora de dinar (les 12:30h) és fer que els alumnes vinguin 

esmorzats. 

 

• El Centre Interactiu del Peix és un espai museístic, hem de tenir cura dels objectes i no 

fer malbé cap de les instal·lacions.  

 

• L'objectiu de la visita a l'empresa de venta de peix i/o marisc, és que els alumnes 

coneguin com funciona una empresa del sector i puguin veure de prop els productes que 

es venen (peix o marisc). 

 

• Després de dinar, si el temps ho permet, els educadors porten al grup fins a la plaça 

central de MB, amb l'objectiu de deixar una estona d'esbarjo perquè els nens i les nenes 

puguin esbargir-se abans de començar l'activitat de la tarda. 

 

• Cal recordar que la sortida es realitza a Mercabarna, un espai on treballa molta gent, on 

trobarem trànsit de vehicles, terres mullats, etc. Durant els desplaçaments hem de fer 

saber als alumnes que no han de desfer mai la fila i creure tant als monitors com al 

vigilant que ens acompanyarà al llarg de tota la sortida. 

 

• Recomanem que els alumnes portin roba adequada i calçat tancat. 

 

• És responsabilitat i obligatorietat dels mestres fer-se càrrec del alumnes, 

controlant el seu comportament i el saber estar al llarg de l'activitat. La funció 

dels educadors és guiar la sortida i donar les explicacions corresponents. 

 

• Aquesta activitat es realitzarà seguint el Pla de Prevenció de les visites escolars al Mercat 

del Peix elaborat per l’empresa SGS 
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En aquest apartat us facilitem part dels continguts 

que es treballaran durant la visita. 

 

1. PESCA I LLOTJA 

UNA MICA D’HISTÒRIA...  

En els seus orígens, l’home es dedicava a recol·lectar marisc i peixets petits a les platges i a 

caçar peixos més grans amb arpons i fletxes. Aviat va començar a fabricar utensilis com els 

hams, les nanses i les xarxes. 

A l’època fenícia ja es comercialitzava el peix salat i sec.  

Els ibers i els romans van ser impulsors de les factories de salaó de peix i del comerç de 

conserves. El garum, era una salsa de peix importada des de Grècia, els romans també 

l’elaboraven, que era component imprescindible de les seves taules. La base d’aquesta salsa 

consistia en la maceració en sal dels menuts del peix (ous, sang, budells, ganyes, etc.) barrejats 

sovint amb peixos petits sencers. El seu sabor podia variar si s’hi afegien gambes, garotes, 

ostres, escopinyes, cloïsses o altres varietats de mol·luscs. 

A l’Edat Mitjana, els pescadors havien de pagar al senyor feudal un impost de tot el peix que es 

pescava, el delme del peix, a canvi de tenir dret a pescar.  

Al segle XVIII ja es van introduir formes més intensives de pesca. La pesca es va convertir en 

una font molt important de proteïnes per la incipient revolució urbana i industrial. 

La gran transformació de la pesca es va produir, primer amb la introducció dels motors als anys 

vint; també amb l’ús de nous materials com el niló als anys seixanta i, sobretot, amb la nova 

tecnologia de navegació, comunicacions i localització del peix, especialment a la segona meitat 

del segle XX. 

COM CAPTUREM ELS PEIXOS?  

ART D’ARROSSEGAMENT 

Aquesta xarxa té la forma d’un embut que s’eixampla al final. La boca de l’art (lloc on s’obre) no 

és totalment circular.  

La part que hi ha més a prop de la barca són dues peces de xarxa que formen com dos braços 

estrets i bastant llargs, els quals van lligats a dues estructures de ferro, anomenades portes, que 

tenen la funció de mantenir la xarxa oberta en tot moment. 

El patró governa el bastiment cap allà on creu que pot fer una bona pesquera. D’aquests llocs els 

pescadors en diuen calador. Un cop s’ha arribat al calador, es cala l’art, que vol dir que es llança 

la xarxa a l’aigua. 

Quan la barca es posa en moviment, la xarxa es va arrossegant pel fons. 

Passat el temps que el patró considera suficient per haver agafat prou peix, o bé per que 

l’orografia del calador no el deixi continuar, comença la maniobra de xorrar o llevar (treure l’art 

de l’aigua).  

 CONTINGUTS DE LA VISITA 
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Amb la barca parada, el gigre (torn doble on s’enrotllen els dos cables que serveixen per a pujar 

i baixar la xarxa) comença a girar i va plegant els cables a la bobina fins que arriben a les 

portes. 

Un cop és dalt de la barca, s’obre una lligada i el peix cau damunt la coberta. A continuació es fa 

la tria de la pesquera, es renta, s’encaixa i es fa una darrera tria. 

El bou és una xarxa que pesca arrossegant, ja que és la barca qui l’estira, per tant és un art de 

pesca actiu. A diferència de la majoria dels altres arts, és el bou el que va a cercar el peix, sense 

que el patró sàpiga si n’agafarà o no. 

Amb aquesta xarxa es pot pescar en fons de tota mena, sempre que no hi hagi obstacles, per 

que la xarxa quedaria atrapada i es trencaria.   

La diversitat d’espècies que es capturen amb aquest art és molt àmplia i depèn de la tipologia 

del fons i la fondària. Entre les més habituals trobem: maire, bròtola, lluç, rap, congre, pixota 

vermella, palaia, gamba, escamarlà, pop, etc. 

Aquest art agafa tan peixos petits com adults, crancs, caragoles i un munt d’organismes que no 

tenen cap valor econòmic, per tant és un art de pesca molt poc selectiva. 

 

 

 

 

 

ART D’ENCERCLAMENT 

Són les barques que fan la pesca d’encerclament (també anomenada teranyina, “cerc” o cèrcol). 

La fan dos bastiments, una barca gran, que s’anomena barca de l’art, i una o dues de petites 

anomenades bots de llum, que duen els fanals emprats en aquesta pesca. 

La barca de l’art, a més d’una sonda, sol anar equipada amb un sonar que l’ajuda a trobar més 

fàcilment les moles de peix.  

Damunt la coberta, s’hi estiben les caixes en què es posarà el peix a mesura que es treu de la 

xarxa. A la banda d’estribord, a la part del mig de la barca, hi ha dues grans politges 

mecàniques amb un peu de ferro anomenades llevadors, que serveixen per ajudar a pujar la 

xarxa amunt de la barca. Pot portar fins a deu homes de tripulació. 

El bot de llum és una barca petita que porta 2 o 3 llums elèctrics connectats al motor. Són de 

petites dimensions i sol portar dos homes de tripulació. 

La pesca amb aquest art comença de nit. La barca de l’art surt de port amb el bot de llum 

remolcat per la popa i navega sense seguir un rumb determinat. El patró va observant el sonar i 

la sonda fins que troba una mola de peix.  

Quan el patró troba la mola, es deslliga el bot de llum i se’l deixa a la deriva. Llavors encén les 

llums del bot per atraure el peix i que pugi a la superfície (el fitoplàncton es sent atret per la 

llum, a aquest el seguirà el zooplàncton per alimentar-se'n i darrerament els peixos). Es cala 

ràpidament la xarxa, que cau com una cortina encerclant la mola de peix, fent un cercle a 

voltant del bot de llum i a una certa distància d’ell. 
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El peix ha quedat atrapat i comencen a pujar la cinta a bord. El bot de llum surt del cercle i 

s’apropa a la barca, i amb l’ajut d’un salabre li va passant el peix que hi ha a la bossa de cinta 

que queda. Els mariners el van posant en caixes. 

Bàsicament pesquen peix pelàgic petit, com la sardina i el seitó. 

Aquest art de pesca és bastant respectuós amb el medi i molt selectiu. La problemàtica ve 

donada amb les grans flotes pesqueres que utilitzen sonars i radars molt potents, així com altres 

tecnologies per tal de capturar grans moles de peix.  

 

 

 

 

ART DE PALANGRE 

Un palangre genèric consta de tres parts:  

• Una corda de teixit sintètic que s’anomena mare. 

• uns trossos de fil de niló transparent, cadascun del quals s’anomena braçolada, i que per 

un extrem van lligats a la mare a intervals regulars i per l’altre s’hi afegeix un ham. 

• Els hams amb l’esquer. 

 

Per evitar que el corrent s’endugui el palangre que es cala damunt del fons, els extrems 

s’amarren al capdavall d’un cap més gruixut (sirga) que porta un pes. Aquest pes s’anomena 

mort. Per l’altre extrem es lliga el gall (bandera de senyalització). El gall vermell indica el principi 

del palangre i el gall negre indica el final. 

 

Amb tot preparat la barca surt del port. Abans d’arribar al calador i mentre es navega s’esquen 

els hams. Un cop s’arriba al lloc desitjat per a calar, el pescador llança el gall vermell, la sirga i el 

mort al mar. S’ajusta la velocitat adequada de la barca i es va deixant anar, de mica en mica, tot 

el palangre. Quan s’ha arriat al final del palangre es llança l’altre mort amb el gall negre. En 

acabar es torna a port, i normalment al dia següent es torna per llevar-lo.  

L’operació de llevar el palangre és lenta, ja que té l’inconvenient d’embolicar-se amb molta 

facilitat. A mesura que van sortint els peixos agafats als hams, un pescador els desenganxa 

mentre un altre va endreçant el palangre al caixó. 

Les espècies que es capturen són molt diverses, depenen bàsicament de l’esquer i de la mida de 

l’ham. És per això un art de pesca força selectiu i respectuós amb el medi marí. Les espècies 

més comercials són el lluç, el congre i el llobarro. 
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TREMALL 

El tremall consta de tres xarxes, de les quals les dues exteriors són iguals i cadascuna d’elles 

s’anomena armall. La xarxa interna té la malla molt més petita, aquesta xarxa li diuen lli té el 

doble de superfície. 

El peix es perd a les malles i s’hi queda enganxat, en el llenguatge de pesca es diu “quedar 

emmallat”. 

El pescador surt a la tarda, quan ha arribat, llança el gall, la sirga i el mort, i el tremall. El 

pescador torna a port, i a trenc d’alba tornarà a mar obert a llevar la xarxa. 

Les espècies que es pesquen són molt diverses, algunes són la galera, el cargol de punxes, la 

sèpia, el llobarro, el moll, la llíssera i el llenguado.  

És un art de pesca poc selectiu en les seves captures. En aquesta xarxa poden quedar atrapats 

taurons, rajades, peixos lluna, tortugues... 

 

          

 

 

NANSES 

La nansa és un parany que atrau als crustacis i mol·luscs, que després es queden atrapats en 

l’interior. Té forma troncocònica i la paret s’estreny per un extrem per formar la boca. Estan 

construïdes de jonc o vímet. 

La cabestrera és una corda que va lligada longitudinalment a banda i banda de la nansa i que 

serveix per amarrar la nansa a una altra corda que va unida per un dels extrems a un mort. 

Els bastons són uns pals de fusta lligats a la boca de la nansa mirant cap al seu interior i 

impedint que el crustaci pugui sortir. 

Les nanses es calen individualment o en intervals regulars a una corda horitzontal, el que se’n 

diu calar en to. S’acostumen a deixar calades uns quants dies.  

Amb la nansa es pot pescar a tot arreu i a tota mena de fons. Les espècies més freqüents són la 

llagosta, el llamàntol, certes espècies de crancs, sèpies... 

 

                

 

 

POPERES  

Art de pesca passiva que consta d’una àmfora o recipient de plàstic o terrissa lligat a una corda 

que es diposita sobre el fons i que serveix per capturar pops. Als pop els hi agraden els forats i 

esquerdes per fer el seu cau, al trobar un recipient com la popera s’instal·larà ràpidament com si 

fos una casa nova i el pescador només ha de recollir-lo.  
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EL CAMÍ DEL PEIX AL PORT  

Una vegada s’arriba al port, dins la barca, el peix és triat, separat per espècies i mides, i 

dipositat en caixes pels mateixos pescadors. Així preparen el peix per vendre’l a la subhasta. 

Les caixes es pugen a terra i s’apilen damunt d’un carretó que s’utilitzarà per transportar-les des 

de la barca fins a l’edifici de la llotja. 

A la llotja les caixes de peix es posen sobre una cinta transportadora per a que els majoristes i 

els peixaters puguin veure’l bé i comprar el que més els agradi. 

Els nous propietaris recullen les seves caixes i les hi posen una capa de gel al damunt per a que 

el peix es conservi en bon estat durant el viatge fins a Mercabarna o la peixateria. 

Quan ja està preparat, el peix es carrega al camió que el portarà al seu punt de venda. 

LA  CONFRARIA DE PESCADORS  

Inicialment, aquestes associacions van néixer com a agrupacions religioses amb certes funcions 

de caràcter social, benèfic i assistencial. 

Els pescadors s’organitzaven per arribar a acords sobre qui podia anar a pescar, on i quan es 

podia anar, quins arts de pesca es podien utilitzar, i també per ajudar-se mútuament davant les 

desgràcies i les necessitats. Les confraries, tal com les coneixem en l’actualitat, van ser creades 

l’any 1943. 

Al capdavant de la Confraria trobem el patró major, que fa de president, i un secretari. També hi 

ha el capítol, que és un consell de pescadors. A més, hi ha el personal d’oficina, encarregat de 

les tasques administratives. 

 

La confraria cobra diàriament a cada barca un percentatge del total de la venda. Els diners que 

es recapten són destinats a activitats socials i a ajuts als pescadors i les seves famílies. 

 

LA LLOTJA DEL PEIX  

 

La llotja és l’edifici o recinte on els pecadors porten el peix que han pescat per vendre’l, a 

majoristes i peixaters, a la subhasta. S’obre dos cops al dia: al matí es subhasta el peix que han 

pescat les barques amb activitat nocturna com les teranyines acompanyades de les barques de 

llum; i a la tarda, es subhasta el peix pescat amb els altres oficis de pesca que feinegen durant 

el dia. 

Quan les caixes arriben a la llotja són numerades i posteriorment exposades per que els 

compradors puguin veure la mercaderia que l’interessa comprar abans de començar la subhasta.  

Existeixen dos tipus de subhasta: la subhasta a viva veu, més tradicional; i la subhasta 

informatitzada, més moderna.  

A la subhasta a veu, per vendre el peix, després d’haver demanat tanda, els pescadors posen 

ordenadament, les caixes de peix damunt el terra de la llotja. Els compradors es posen al voltant 

de les caixes i l’encantador (el qui subhasta) comença a “encantar” el peix. El preu el posa 

l’encantador i la subhasta és a la baixa, és a dir, comença amb una quantitat i va baixant el preu 

fins que un dels compradors, amb un crit l’atura, volent dir que compra aquella caixa o lot. 

A l’actualitat, la subhasta és informatitzada. L’interior de la llotja és força senzill: a la part baixa, 

i travessant-la, hi passa la cinta transportadora. A les parets i a diferents nivells hi ha bancs per 
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asseure’s els compradors i les persones autoritzades. Unes connexions per polsadors electrònics 

on s’asseu la gent serviran per que el comprador pugui participar en la subhasta. Un rètol també 

electrònic permet veure les dades del peix que es ven, com ara l’espècie, el pes, el preu, el 

número de lot, el nom de la barca, etc.  

Quan la barca porta el peix a subhastar, va posant les caixes damunt la cinta transportadora. 

Just després que cada caixa passi per la bàscula per a ser pesada, s’introdueixen les dades 

necessàries per a la venta en un ordinador. El peix entra a la llotja i l’indicador que mostra el 

preu de sortida començarà a canviar baixant constantment el preu fins que algun dels 

compradors premi el polsador indicant que adquireix aquella caixa. Aleshores un dels 

components del sistema informàtic imprimeix i afegeix una etiqueta amb totes les dades 

necessàries i, a més, el preu de venda. Per últim, la caixa surt per l’altra banda de la llotja i 

passa a estibar-se per carregar-se posteriorment en un camió.  

Els compradors de la llotja poden ser majoristes o peixaters. Els peixaters compren per vendre 

després directament a les seves botigues. Els majoristes poden tenir peixateries, però molts 

compren per vendre més tard al Mercat Central del Peix de Mercabarna. 

PESCA SOSTENIBLE  

La pesca industrial es nodreix fonamentalment de la gran capacitat de reproducció de les 

espècies comercials, que s'han adaptat a les elevades taxes de mortalitat en el mar per mitjà de 

la reproducció massiva. La teoria és ben simple: podem prendre part d'aquest excedent de 

producció sempre que no posem en perill la continuïtat a llarg termini de l'espècie. El problema 

sorgeix si les captures són excessives, atès que en aquest cas les pèrdues no poden regenerar-

se al mateix ritme.  

La sobreexplotació pesquera ha esgotat molts dels recursos existents, fins al punt que algunes 

espècies de peixos es troben en perill i amb una capacitat de reproducció molt limitada. El 

problema de la sobreexplotació és que no tan sols implica la desaparició d'una o diverses 

espècies, sinó que fa desaparèixer varies generacions d’una mateixa espècie, alhora que també 

constitueix una alteració dràstica de l'equilibri ecològic, ja que cada espècie compleix una funció 

dins la xarxa tròfica (les diferents anelles de la cadena alimentària).  

LES GRANGES DEL MAR  

L’home cultiva organismes marins. Les piscifactories es dediquen a la cria i l’engreix de peixos 

per que després ens els puguem menjar. Amb aquesta tècnica s’obtenen vàries espècies de 

peixos com l’orada, el llobarro, el salmó, el turbot, el corball, el llenguado i el bacallà entre 

altres. Aquestes instal·lacions poden estar situades a terra ferma, al litoral o al mig del mar. 

Les muscleres o bateas són plataformes flotants ancorades al fons marí, sempre en aigües 

calmades, on es cultiven els musclos. Aquests s’emmallen i es lliguen a llargues cordes que 

romanen submergides. Quan els musclos arriben a créixer prou es retiren de les cordes. Llavors 

es renten i es porten a la depuradora, on s’eliminen el microorganismes nocius, es classifiquen i 

s’envasen per a la seva comercialització. 
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2. ELS MERCATS CENTRALS I MERCABARNA 

MERCABARNA: EL GRAN MERCAT DE BARCELONA  

Mercabarna és un espai on s’agrupen els diferents mercats centrals de Barcelona. Cada mercat 

està especialitzat en un sector, per això podem distingir el Mercat Central del Peix, el Mercat 

Central de Fruites i Hortalisses i el Mercat Central de la Carn i l’Escorxador. Actualment, el 

Mercat de la Flor es troba fora d’aquest recinte, prop de l’aeroport.  

Als mercats centrals, s’hi comercialitza amb una gran varietat d’aliments que provenen d’arreu 

del món. Els seus productes arriben a tot Espanya i a altres països, però, sobretot, abasteixen 

Catalunya i els seus voltants. 

En total, el Mercat Central del Peix proveeix d’aliments frescos uns set milions de consumidors,  

entre ells peixateries de barri, mercats municipals, restaurants, etc. 

D’ON VÉ EL PEIX?   

A l’actualitat, quasi la meitat dels productes que arriben a Mercabarna són d’origen espanyol, i la 

resta els porten d’altres llocs com la Unió Europea o tercers països. 

Com poden arribar productes frescos en bon estat des de tan lluny? Penseu que triga el mateix 

temps un avió des del sud de l’Àfrica que un camió des de Galícia. 

QUÈ FAN ELS MAJORISTES?  

Tradicionalment, els peixaters es proveïen del peix de platja a les llotges. Però el consum de peix 

va anar creixent i cada vegada en necessitaven més, per això es va haver de portar peix d’altres 

països i, fins i tot, crear cultius marins. 

Actualment, els peixaters compren el peix als mercats centrals, on poden trobar, en un mateix 

lloc, una variada oferta de productes que arriben des de les llotges catalanes, d’altres països i, 

fins i tot, d’altres continents, i d’aquesta manera fent que els preus i la disponibilitat de peix es 

mantingui malgrat els temporals o altres adversitats que poguessin alterar aquests dos factors.  

Llavors, el paper dels majoristes és el de distribuir el peix des del seu punt d’origen (llotges, 

empreses pesqueres i aqüicultura) fins a la venda al detall (peixateries de barri, parades de 

mercat i supermercats). 

UBICACIÓ DE MERCABARNA  

Antigament, el Mercat Central del Peix estava al centre de Barcelona, però es va quedar petit, els 

camions no podien aparcar i era una mica caòtic. Aleshores al 1983 es va traslladar a 

Mercabarna, on ens trobem avui. 

Mercabarna es troba situat en un lloc estratègic, que afavoreix l’entrada i sortida dels productes 

per terra, mar i aire. Es troba a pocs quilòmetres de l’Aeroport del Prat, del port marítim, de 

l’estació de tren de mercaderies, prop de les rondes urbanes i de les autovies exteriors, i a 

només deu quilòmetres del centre de Barcelona. 

 

Com que l’accés a Mercabarna és tan fàcil i ràpid, en aquests moments és un dels principals 

centres europeus de distribució d’aliments frescos. 
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MENTRE DORMIM, ELLS TREBALLEN 

Cap a les 23:00 arriben els primers camions i comencen a descarregar el peix. La descàrrega es 

fa fins a les 4:00 aproximadament. El primer torn de treballadors comença cap allà les 23:30, 

que controlen el que arriba, munten les parades i fan trucades als clients. 

A les 0:00 els veterinaris comencen a fer les seves rondes. 

A partir de les 3:45 ja poden entrar els clients i a les 4:00 ja està tot preparat. De 4:00 a 5:00 

arriben els detallistes, que primer donen una volta al mercat per veure el peix i després fan la 

compra. Finalment, carreguen el peix als seus camions i marxen. 

La venta s’acaba cap allà les 8:00 i a partir de les 5:00 fins ben arribat el migdia, es fa la feina 

administrativa. 

LES “CASILLES” DE PEIX   

A l’interior del Mercat Central del Peix s’hi troben les diferents empreses repartides en 80 

“casilles”, que es dediquen, sobretot, a preparar i vendre el peix als peixaters i als supermercats. 

La parada és el lloc on es realitza la venda del peix. Cada empresa disposa de varis venedors, i 

cada venedor es dedica a vendre unes espècies de peix determinades, d’aquesta manera es 

distribueixen la feina. 

També s’hi fan altres feines, hi ha treballadors especialitzats en tallar grans peces de tonyina, 

peix espasa i marrajos. Altres preparen les cues rap a una velocitat astronòmica. 

Aquestes empreses tenen una oficina on realitzen les tasques administratives. I quan s’ha acabat 

la feina del dia, cap a les vuit del mati, ja comencen a comprar el peix de l’endemà. 

SANITAT  

La seguretat alimentària és un factor fonamental en l’activitat de les empreses de Mercabarna. 

A totes les seves instal·lacions de Mercabarna se segueixen les més estrictes normatives 

d’higiene i seguretat alimentària, així com tots els procediments exigits pels programes de 

traçabilitat. 

Un equip de veterinaris i personal de suport, que depèn de l’Agència de Salut Pública de 

Barcelona, és l’encarregat de vetllar pel compliment d’aquestes normatives. 

L’Àrea de Formació de Mercabarna ofereix un servei d’assessorament en matèria de seguretat 

alimentària, tant a les empreses ubicades dins de Mercabarna com a les de fora. 

Als mercats centrals cuidem el peix. 

  

http://www.aspb.es/
http://www.aspb.es/
http://www.mercabarna.es/serveis/formacio/assessoria.html
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LES ETIQUETES ENS INFORMEN 

Si ens fixem en les etiquetes del peix a granel, fresc o congelat, descobrirem que ens expliquen 

moltes coses. Mostren una informació que es considera d’interès per als consumidors a l’hora de 

comprar un producte. A Catalunya, els cartells d’informació general de caràcter fix han d’estar, 

almenys, en català.  

 

 
 

 

Font:  
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MERCABARNA LLUITA CONTRA EL MALBARATAMENT  

 

Cada dia, aliments frescos de proximitat i d’altres indrets del món arriben a Mercabarna. 

 

Les 700 empreses instal·lades al recinte adapten els aliments a les necessitats dels diferents 

tipus de clients.  

 

I els detallistes de Barcelona i rodalies (procedents de comerços de barri, cadenes de fruiteries, 

supermercats, mercats municipals, etc.) i els restauradors acudeixen a aquest gran centre de 

distribució d’aliments per comprar les fruites i les hortalisses, la carn, el peix i el marisc que 

després vendran als seus establiments. I que en darrer terme consumireu a casa vostra, al 

restaurant, etc.  

 

Què és el malbaratament alimentari? És l’acció de desaprofitar aliments que es podrien haver 

consumit.  

 

Què fem a Mercabarna per reduir el malbaratament? Mercabarna és el principal proveïdor 

d’aliments frescos i saludables de Catalunya. Cada any s’hi comercialitzen més de 2 milions de 

tones. 

 

Per aconseguir que aquests aliments s’aprofitin al màxim, prenem una sèrie de mesures: 

 

- Estem realitzant l’aïllament tèrmic de tots els punts de venda, de forma que 

els productes es conserven millor.  

 

- Cedim al Banc d’Aliments unes instal·lacions refrigerades de 425m2 a dins 

del recinte de Mercabarna. Cada any es donen 1.500.000 kg d’aliments al 

Banc d’aliments.  

 

- Estem desenvolupant el nou Centre d’Aprofitament d’Aliments de 

Mercabarna. Aquest equipament ens permetrà incrementar els volum de 

fruites i hortalisses aprofitables per al consum, i distribuir-les a les 

persones que més ho necessiten.  

 

- I a més, contribuïm a conscienciar els nens i nenes que participen a les 

nostres campanyes infantils, i també les seves famílies, mitjançant diversos 

recursos pedagògics contra el malbaratament. 

 

A Mercabarna estem compromesos amb la dieta mediterrània: per això organitzem les 

campanyes “5 al dia” i “Creix amb el peix” juntament amb els gremis de majoristes. Amb 

aquestes campanyes pretenem que els nens i nenes prenguin consciència de la importància de 

tenir una dieta equilibrada amb els aliments frescos com a base.  
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3. ELS MERCATS I ALTRES PUNTS DE VENDA 

Són la principal raó de ser dels mercats, els aliments frescos, vinguts de prop o de lluny, que us 

ajuden a mantenir una dieta sana, variada i equilibrada. 

UNA MICA D’HISTÒRIA... 

L'activitat comercial de Barcelona des de l'època romana ha estat intensa, gràcies a la situació 

privilegiada de la ciutat, oberta a la Mediterrània, amb un accés marítim fàcil i en confluència 

amb diferents vies naturals que penetren cap a l'interior de Catalunya. 

Des d'aquí, es manufacturaven productes de luxe i es donava sortida a gran part de l'excedent 

agrícola. D'aquesta manera, Barcelona es va convertir en el principal centre econòmic i polític del 

territori català. 

El primer mercat obert es va organitzar a l'altra banda de la muralla romana, sobre 

l'emplaçament de l'actual plaça de l'Àngel. Al seu voltant va créixer un barri mercant format per 

petites parades i botigues especialitzades, tallers o magatzems que van anar augmentant al llarg 

dels segles posteriors. 

La ciutat es va dotar d'altres mercats, que o bé van aparèixer en indrets estratègics on l'activitat 

comercial era més forta, com el Born, o bé en espais no construïts generalment situats 

extramurs, com és el cas de la Boqueria. 

L'evolució d'aquestes places mercats va experimentar un gran canvi des de l'edat mitjana fins al 

segle XIX. D'una banda, es va culminar un procés d'especialització i sedentarisme. De l'altra, els 

intermediaris van anar aconseguint una importància creixent, fet que va provocar que els petits 

productors anessin quedant relegats a un segon pla. 

De la mateixa manera, la millora dels mitjans de transport de les mercaderies, juntament amb el 

creixement de la població, van fer possible l'augment del nombre de productes i les possibilitats 

d'elecció. 

Així, es va arribar a un període de transició que va comportar un nou concepte del mercat a 

Catalunya, definit com un emplaçament reservat i cobert. 

La idea d'aquest tipus de mercats sorgeix al segle XIX, en l'època de la divisió social de l'espai i 

l'adopció dels models urbans més racionals i més ben adaptats al desenvolupament demogràfic i 

industrial. 

Els mercats coberts concebuts durant aquest segle uneixen l'estructura metàl·lica amb el vidre, 

donant així una falsa impressió de transparència. A causa de la seva proporció monumental i la 

seva disposició interior elevada, aquests mercats atorguen als barris on s'instal·len una gran 

solemnitat. 

El mercat cobert de Sant Josep o de la Boqueria va posar la seva primera pedra el 1840, però la 

seva inauguració no va tenir lloc fins al 1914. 

Cadascun d'aquests mercats van ajudar a estructurar el barri o el poble on se situaven ja que les 

funcions comercials es desenvolupaven de manera ordenada en una zona al voltant de la qual es 

troben els habitatges. 
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Els mercats que es van construir durant els primers anys del segle XX són tots coberts, un model 

que van seguir tots els mercats projectats posteriorment. 

Els diferents municipis de la rodalia i el pla que els incorporava a Barcelona des de mitjans del 

segle XIX fins als anys 20 del segle XX -Sants (1913), Sant Andreu (1923), Sarrià (1911)- 

disposaven també de mercats públics, construïts en un procés similar als de la ciutat. 

Durant els anys quaranta i cinquanta, es van construir diferents mercats de nova planta sobre 

solars on tradicionalment s'exercia la venda a l'aire lliure (Sagrada Família, Horta, Guinardó). 

A les dècades dels anys 60 i 70, coincidint amb el creixement demogràfic de la ciutat, els barris 

vells van començar a densificar-se mentre en sorgien altres de nous. És en aquest moment quan 

van néixer 18 nous mercats situats en els nous barris de la perifèria. 

Des de començaments de la dècada de 1990, l'Ajuntament ha impulsat una política de 

modernització comercial d'aquests centres per tal d'adequar-los als nous reptes de futur. 

En aquest context, els mercats de la Sagrada Família, Clot, Concepció, Lesseps, Santa Caterina, 

Boqueria, Poblenou, Barceloneta i la Llibertat han viscut un procés de renovació integral de les 

seves estructures tant físiques com comercials. 

Un procés que continua endavant durant aquest principi de segle XXI i afecta mercats de la talla 

de Sant Antoni o de la idiosincràsia dels Encants-Fira de Bellcaire, a més dels del Ninot i Sants. 

Al mateix temps, també s'han fet gran nombre intervencions a la gran majoria de mercats. 

Aquestes intervencions han millorat substancialment les estructures físiques i l'oferta comercial 

d'aquests centres, amb la incorporació de nous serveis als ciutadans (repartiment a domicili, 

compra online, aparcament per a clients, wi-fi o noves denominacions com ara els autoserveis). 

INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA 

Configurat com un organisme autònom per a la gestió directa i l'administració dels mercats 

municipals, l'IMMB està sota la tutela de l'Ajuntament de Barcelona pel que fa a aprovació de les 

ordenances, nomenament de càrrecs, creació i supressió de mercats i aprovació de les grans 

obres. 

 

L'IMMB compta amb dues eines fonamentals per a la modernització dels mercats: la nova 

Ordenança Municipal i els nous models de gestió. Una modernització que passa per la millora del 

Servei de Mercats, el manteniment de la quota comercial, la gestió de la diversitat i la unificació 

de la regulació del comerç. 

Així les coses, l'actuació de l'IMMB es focalitza en 3 camps: millorar infraestructures i serveis, 

actualitzar l'oferta comercial i incorporar polítiques de promoció comercial. 

Tot això sense oblidar una gestió que demana un nou model de mercat per al segle XXI, 

l'adaptació dels mercats al seu entorn i la recuperació del paper cívic de cohesió dels mercats. 

 

DIA A DIA AL MERCAT  

El mercat comença a animar-se entre les 6:00 i les 7:00 del matí, però els camions que 

transporten el peix arriben entre les 7:00 i les 8:00. Llavors, es descarrega fins a les parades. 

Entre les 7:00 i les 8:00, les venedores fan l’últim cop de mà a l’aparador, a fi de fer-lo atractiu i 

realçar la qualitat i varietat dels seus productes. Una vegada han acabat, s’instal·len darrere la 

parada. 
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En el moment de tancar treuen de les parades totes les caixes buides que hi ha i netegen a fons 

tant l’interior com l’exterior amb molta higiene. Porten aleshores les caixes als camions i als llocs 

d’emmagatzematge. Si els hi ha quedat peix ho guarden a les cambres frigorífiques que hi ha als 

mercats. 

Dilluns és un dia en el que el mercat funciona alentit, la majoria de les parades de peix estan 

tancades. 

CONSERVACIÓ DEL PEIX 

El peix és fresc només uns dies, per això, al llarg de la història, s’han inventat maneres de 

conservar-lo en bon estat durant molt més temps. Es molt important en el peix no trencar la 

cadena de fred, ja que les temperatures baixes aturen el creixement microbià i retarden els 

processos de degradació. 

La congelació consisteix en aconseguir que tota l’aigua del peix o aliment es glaci.  

El peix fumat ja el coneixien i utilitzaven els egipcis. Consisteix en sotmetre el peix a l’acció del 

fum de cremar fustes aromàtiques. Exemple: salmó fumat.   

El peix salat s’obté en afegir sal en sec o submergir en un bany d’aigua i sal. Exemple: anxoves. 

El peix conservat en oli consisteix en posar el peix cobert amb oli. Exemple: tonyina. 

En peix en escabetx es fa submergint-lo en el bany d’escabetx que conté vinagre i sal. Exemple: 

sardines. 
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4: ALIMENTACIÓ SALUBABLE 

EL PEIX: PER QUÈ ÉS TAN SALUDABLE?  

El peix conté sobretot proteïnes, que són molt importants. Les necessitem perquè els nostres 

músculs i òrgans creixin i es desenvolupin. 

 

Té pocs greixos. El peix blanc presenta menys greixos que el peix blau. Aquests greixos ajuden a 

netejar les nostres venes i artèries. 

 

Els àcids grassos omega-3, presents al peix blau, ens ajuden a regular els nivells de colesterol. 

S’ha demostrat que té un efecte beneficiós per a la salut, i redueix el risc de patir malalties del 

cor.  

 

Conté vitamines i minerals que milloren la nostra concentració i la nostra memòria. Algunes 

d’elles també ens ajuden a tenir els ossos forts. 

 

És un aliment fàcil de digerir i apte per a totes les edats. 

LA DIETA MEDITERRÀNIA 

La Dieta Mediterrània és un estil de vida basat en una alimentació sana i equilibrada, en la que hi 

predominen els productes frescos, locals i de temporada. 

S’ha transmès de pare a fills des de segles, i sempre ha estat present al llarg de l’historia. Ha 

anat evolucionant, acollint i incorporant sàviament nous aliments i tècniques gràcies a la posició 

geogràfica que té i els intercanvis dels pobles del mediterrani. 

Es defineix com la més rica i variada i és la més recomanada per prevenir les malalties de cor i el 

càncer, entre altres. 

ELS ORIGENS  

És fruit de la influència que ens han deixat tots els pobles que han estat presents als països de la 

vora del Mar Mediterrani.  

L’oli d’oliva ha estat rellevant en les antigues civilitzacions mediterrànies. Els egipcis van ser els 

primers en elaborar pa. A les vores del riu Nil hi cultivaven cereals, llegums, fruites i hortalisses. 

També era important el consum de fruits secs. Grecs i romans assentaren les bases d’aquesta 

dieta amb la trilogia mediterrània; pa, oli i vi, presents des de sempre a la nostra cultura. Més 

tard la relació amb els pobles germànics incorpora la carn a l’alimentació. Els àrabs introduïren 

aliments com les albergínies, les carxofes i els espinacs. Gràcies al descobriment d’Amèrica, 

gaudim d’aliments tant destacats com la patata o el tomàquet. 

SANA I EQUILIBRADA  

La Dieta Mediterrània es caracteritza per l’abundància d’aliments vegetals, com el pa, la pasta 

l’arròs, les verdures, les hortalisses, els llegums, les fruites i els fruits secs; l’ús de l’oli d’oliva 

com a font principal de greixos; un consum moderat de peix, marisc, aus de corral, productes 

làctics (iogurt, formatges) i ous; i el consum de petites quantitats de carn vermella. 

La Dieta Mediterrània ens ajuda a prevenir malalties relacionades amb l’alimentació, com els 

problemes del sistema circulatori, del sistema digestiu, alguns tipus de càncer i l’obesitat.  
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La Piràmide dels aliments ens indica amb quina freqüència i quantitat hem de consumir els 

aliments per estar sans i forts. Sempre s'ha d'acompanyar d'activitat física regular. 

 

 

DECÀLEG DE LA DIETA MEDITERRÀNIA: 

1. Utilitzar l’oli d’oliva com a principal font de greix.  

2. Consumir aliments d’origen vegetal en abundància: fruites, verdures, llegums i fruits secs.  

3. El pa i els aliments procedents de cereals (pasta, arròs i especialment  productes integrals) 

haurien de formar part de l’alimentació diària.  

4. Els aliments poc processats, frescos i de temporada són els més adequats.  

5. Consumir diàriament productes làctics, principalment iogurt i formatges.  

6. La carn vermella hauria de consumir-se amb moderació i a poder ser en guisats i altres 

receptes. Les carns processades en quantitats petites i com a  ingredients per a entrepans i 

altres plats.  

7. Consumir peix en abundància i ous amb moderació. 

8. La fruita fresca ha de ser les postres de cada dia. Els dolços i pastissos haurien de consumir-

se ocasionalment.  

9. L’aigua és la beguda per excel·lència en el Mediterrani. El vi s’ha de prendre amb moderació i 

durant els àpats.  

10. Realitzar activitat física tots els dies, ja que és tan important com menjar adequadament. 
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MENÚ DEL DINAR DE LA VISITA 

▪ Amanida amb tonyina i gambes 

▪ Peix i/o calamar 

▪ Fruita del temps 

▪ Pa i aigua  

 

 

VALORACIÓ NUTRICIONAL DEL MENÚ DE CREIX AMB EL PEIX: 

* Lluç, maire,  seitó i /o calamar. 

*En el cas que algun alumne/a tingui alguna intolerància o al·lèrgia alimentària se'ls cuinarà el peix a 

la planxa, en comptes d'arrebossat. 

 

  

Aliment 
Quantitat  

(gr.) 

Calories 

(Kcal.) 

Proteïnes 

(gr.) 

Lípids 

(gr.) 

Hidrats de 

Carboni (gr.) 

Enciam 150 28,5 2,7 0,6 3,3 

Gambes 25 22 4,5 0,45 0 

Tonyina 25 56,5 5,25 3,9 0 

Oli d’oliva 20 180 0 20 0 

Pa 50 135 4 0,25 32 

Peix i/o calamar* 150 120 25 1,5 1 

Fruita del temps 100 85 1,2 0,3 19,5 

TOTAL 520 627 42,6 27 55,8 

% en el Menú   33,97% 21,53% 44,49% 
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PÀGINES WEB RECOMANADES 

 

https://jomenjopeix.com/centre-interactiu-del-peix/ 

http://www.gmpbcn.com 

http://www.biosferaeduca.com 

http://www.mercabarna.es 

http://www.gencat.cat/darp 

 http://w110.bcn.cat/portal/site/Mercats 

http://fdmed.org 

 

  

https://jomenjopeix.com/centre-interactiu-del-peix/
http://www.gmpbcn.com/
http://www.biosferaeduca.com/
http://www.gencat.cat/darp
http://w110.bcn.cat/portal/site/Mercats
http://fdmed.org/
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Projecte impulsat pel GMP i amb la col·laboració de Mercabarna 
 

 

 

 

Patrocinadors i col·laboradors:  

 

FEMP 


