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Coses de la vida GRAN BARCELONA

Taronges 
i salsitxes, 
aliments de 
quarantena
El peix ha sigut 
el més afectat 
durant el 
tancament

El menjar  
de celebració, 
com el calçot, 
cau en picat

ANNA ROCASALVA 
BARCELONA

L
a interrupció del sub-
ministrament a bars, 
restaurants i menja-
dors col·lectius durant 

les setmanes de confinament 
ha provocat un descens consi-
derable de les vendes al polígon 
alimentari de Mercabarna, es-
pecialment en el sector del peix 
i el marisc congelat, que ha cai-
gut un 80% respecte a la deman-
da d’anys anteriors.  

No obstant, l’augment del 
consum a les llars, les compres 
de les quals estan provenint 
majoritàriament de les boti-
gues de proximitat, els super-

mercats i els mercats munici-
pals, ha posat de manifest com 
ha sigut el comportament ali-
mentari en aquests dos mesos 
que la ciutat i la seva àrea me-
tropolitana han sigut sota 
quarantena. 

Així, segons les últimes da-
des de Mercabarna, del 14 de 
març a l’1 de maig, els consumi-
dors han preferit peces de fruita 
individual, que es puguin pelar 
i tinguin un alt contingut en vi-
tamina C; les hortalisses tradi-
cionals, com les cebes, les pasta-
nagues o els porros; la carn més 
econòmica, com el llom de porc 
o les salsitxes i les hamburgue-
ses; i peixos com el lluç fresc fi-
letejat, que també agrada als 
més petits de la casa. 

Els grans damnificats de 
l’estat d’alarma i el con -
següent confinament han si-
gut els productes menys 
econòmics per al comensal, 
que se solen consumir en res-
taurants, com el filet i el ma-
risc, i durant celebracions es-
pecials, com els calçots, o que 
s’utilitzen en rebosteria, com 
les fruites vermelles. 

 
VITAMINA C, PER SI DE CAS / Quan és 
època de refredats comprar 
fruita que tradicionalment s’as- 
socia amb la vitamina C s’ha 
convertit en un clàssic; més en-
cara si es considera la situació 
de greu pandèmia que està pa-
tint la població.  

És per això que no sorprèn 
que la fruita més venuda a Mer-
cabarna durant el confinament 
hagi sigut la taronja, amb gai-
rebé 13 tones despatxades. La 
segueix la llimona, que, tot i 
que molt lluny en números ab-
soluts (3,23 tones), ha experi-
mentat un increment del 
52,7% respecte al mateix perío-
de de l’any passat. 

La tendència s’ha replicat a 
Europa, on països com Alema-
nya, França i Itàlia s’han con-
vertit en grans importadors de 
la llimona de Múrcia. «Espanya 
és el principal productor 
d’aquest cítric i el mercat euro-
peu hi confia perquè s’associa a 
la higiene i a la salut», explica 
el vicepresident de l’Associació 
Gremial d’Empreses Majoristes 
de Fruites i Hortalisses de Bar-
celona (AGEM), Pere Prats. 

En canvi, a diferència de les 
taronges i la llimona (i altres 
fruites tradicionals, com les 
peres, que s’han mantingut), 
la venda de maduixes, fruits 
vermells i fruites tropicals han 
reportat un descens notable, 

la desescalada

Una de les moltes conse- 
qüències de la crisi generada 
per la pandèmia del corona-
virus és que la població s’ha 
començat a qüestionar enca-
ra més l’actual sistema so-
cioeconòmic i aposta perquè 
una bona forma de tornar a 
la normalitat de manera sos-
tenible passi per consumir 
productes de proximitat i de 
temporada.  

Pel vicepresident de l’As- 
sociació Gremial d’Empreses 
Majoristes de Fruites i Horta-
lisses de Barcelona (AGEM), 
Pere Prats, la millor opció de 
consum per a quan s’iniciï la 
desescalada a Barcelona és la 
fruita d’estiu amb pinyol, 
com els préssecs, els alber-
cocs i les cireres. I els to- 
màquets i el carbassó de pro-
ximitat seran la pròxima ten- 

dència en hortalisses, segons 
detalla el president de 
l’AGEM, Jaume Flores. 

Quant a la carn, les peces no-
bles com el bistec, el filet, l’en-
trecot o les costelles seran 
ideals per fer a la brasa aquest 

Prioritat al producte de proximitat

estiu; i també serà una bona 
època per al peix blau, com les 
sardines, o la tonyina i el sei-
tó, ja que les confraries de pes-
cadors auguren bones captu-
res d’aquestes espècies per a 
aquesta pròxima temporada.

BALANÇ DE MERCABARNA

D’entre les fruites,  
els barcelonins   
han optat  
per peces 
individuals  i que 
es puguin rentar

MANU MITRU

33 Una cansaladeria al mercat de Provençals, ahir.

 SUBMINISTRAMENT ESSENCIAL  Activitat a Mercabarna en l’inici de la desescalada.
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SANCHO DE ÁVILA  
Francisco Ibañez Salvador, 94 a., 8.15 h. 
Juan Mendez Martinez, 91 a., 9.00 h.Marian 
Oancea, 46 a., 9.00 h. Julio Lopez Perez, 84 
a., 9.30 h. Jose Manuel Garcia de La Mora, 
87 a., 10.30 h. Candida Hidalgo Merí, 84 a., 
10.45 h. Ángel Julián Simón González, 62 a., 
11.00 h. Elvira, 88 a., 11.10 h. Juan Antonio 
Morales Marcos, 50 a., 11.25 h. Carmen 

NECROLÒGIQUES
Ruiz Pérez, 83 a., 11.50 h. Angela Pellicer 
Millera, 95 a., 12.45 h. Encarnación Caro Te-
llez, 82 a., 13.00 h. Francisco Magriña Vilalta, 
60 a., 13.10 h.  
 
LES CORTS  
Jordi Alabedra, 92 a., 9.00 h. Jesús Sánchez 
Hernández, 79 a., 9.45 h. Eusebio Rafael For-
rellad Oriol, 68 a., 10.30 h. Enrique Nasarre 

de Letosa Cirujeda, 86 a., 11.00 h. Teresa, 89 
a., 12.00 h. Luis Sagrista Perallon, 79 a., 
12.30 h. 
 
COLLSEROLA  
María Toldra Vila, 87 a., 8.00 h.  
 
Llista facilitada per Serveis Funeraris de Bar-
celona. Més informació, al 900.231.132

d’entre el 50% i el 60%. 
«Són productes molt asso-

ciats a la rebosteria, i els con-
sumidors es decanten per d’al-
tres de més bàsics que han 
considerat més de primera ne-
cessitat. A més, carregar amb 
un meló, una síndria o una 
caixa de dos quilos de madui-
xes no és pràctic pel pes i per 
la higiene, ja que s’han de ren-
tar», justifica Prats. 

En aquesta mateixa línia 
s’expressa el president de 
l’AGEM, Jaume Flores, sobre 
les hortalisses: «Ens hem en-
tretingut a cuinar a casa, però 
hem buscat productes molt 
tradicionals i segurs, és a dir, 
que s’haguessin de pelar». La 

ceba, que prové principal-
ment del País Valencià i Múr-
cia, ha sigut la verdura estre-
lla d’aquest confinament, 
amb un augment del 114% de 
les vendes. També els porros i 
les pastanagues de Cadis. 

D’altra banda, hortalisses 
com els pebrots i els calçots 
han patit un daltabaix d’entre 
el 80% i el 90%, «perquè són 
productes de consum social, 
en restaurants i celebracions. 
Per exemple, poca gent acos-
tuma a fer escalivada a casa se-
va», aclareix Flores. 

 
PRODUCTES BARATS / Els preus de 
la carn i el peix també han in-
fluït notablement en el com-
portament dels consumidors 
durant l’estat d’alarma. Així, 
els clients han descartat els 
productes prèmium, com ara 
el filet, l’entrecot, el xai, el 
pop, el turbot i els llagostins, 
pels seus elevats imports, a 
més de ser aliments que es 
consumeixen tradicional-
ment en restaurants. 

A diferència del peix, l’es-
corxador de Mercabarna ha 
reportat un descens menor 
(un 20%). Els productes prefe-
rits han sigut el llom de porc, 
les salsitxes i les hamburgue-
ses, més econòmics que el filet 
o el xai, i és que, «tot i que els 
preus de la carn han baixat, 
fins i tot en les peces més valo-
rades, una vegada al super-
mercat, els establiments han 
mantingut els imports ante-
riors a la pandèmia per com-
pensar les despeses derivades 
de l’adequació dels negocis i 
del personal», resumeix la por-
taveu del sector carni d’Asso-
come, Chelo Tonijuan.  

El sector del peix s’ha vist 
molt afectat pel tancament 
del mercat a l’engròs, i les 
vendes del producte fresc i 
congelat han caigut un 50% i 
un 80%, respectivament. Però 
l’aspecte positiu, segons el 
president del Gremi de Majo-
ristes de Peix de Mercabarna, 
Ángel Máñez, és que hem «re-
descobert el peix a casa». «Hem 
tingut sort perquè hi ha hagut 
bona pesca, i els preus del lluç, 
els musclos i el salmó han si-
gut molt correctes. Ens ha aju-
dat el peixater que treballa 
molt bé el producte. Els clients 
s’emporten les peces fileteja-
des i això aporta molta como-
ditat», explica. H

El mercat  
majorista detecta   
un descens  
de vendes en  
els comestibles  
més cars i exòtics

JORDI COTRINA


