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accions Per obrir  
nous Mercats

visites a mercabarna
•  Cònsols del Perú, l’Argentina, Xile, 

Ucraïna i el Kazakhstan per poten-

ciar les relacions comercials amb 

aquests països. 

•  L’alcaldessa i la Cambra de Comerç 

d’Avinyó i la Cambra de Comerç  

de Colòmbia, interessats  

per establir contactes amb firmes 

importadores del Mercat de Fruites  

i Hortalisses.  

missions comercials
•  Viatge al Caire organitzat per Merca-

barna, l’Associació Gremial d’Empre-

saris Majoristes de Fruites i Hortalis-

ses de Barcelona i Província (AGEM) 

i l’Oficina Comercial d’Egipte a  

Barcelona per establir contactes amb 

els productors i exportadors egipcis.

•  Empreses argentines productores i 

exportadores de fruita, amb l’objectiu 

de contactar amb empreses importa-

dores de productes de contraestació 

de Mercabarna. 

Al llarg de 2008 s’ha desenvolupat  
tot un seguit d’accions per fomentar 
els intercanvis comercials entre els 
empresaris majoristes dels Mercats  
i els exportadors i importadors  
d’altres països. 

Durant el 2008, Mercabarna ha assessorat  
diverses institucions, entitats i professionals  
en matèria d’infraestructures i serveis.

CONVENIS DE  
COL·LABORACIÓ 
Al llarg d’aquest any s’han fet noves  

accions dins dels projectes de 

col·laboració que Mercabarna té amb:

montevideo
Visita de l’alcalde de Montevideo  

(Uruguai) acompanyat d’una delegació 

municipal per conèixer la Unitat  

Alimentària. Mercabarna assessora 

aquesta ciutat en el trasllat del seu 

Mercat Central als afores de la capital.

milà 
Visita de la direcció de Sogemi, entitat 

que gestiona el Mercat Majorista de 

Milà. Mercabarna assessora aquesta 

entitat en el desenvolupament de dife-

rents projectes dins d’aquest mercat.

destaQueM

estudis i 
desenVoluPament

Japó
la direcció del mercat 
central d’okayama,  
que està treballant  
en la remodelació del seu 
mercat del peix.

norueGa
la direcció i els empresa-
ris majoristes de la flor  
del mercat central d’oslo, 
interessats per visitar el 
nou mercabarna-flor, 
ja que han de modernitzar  
el seu mercat.

Xina
•  delegació de l’empresa 

shenzen agricultural  
products, que gestiona 
13 mercats majoristes  
a la Xina, interessada  
en el model de funciona-
ment de mercabarna. 

•  Visita de l’alcalde de 
yiwu, interessat en el 
sistema de gestió de 
residus de mercabarna.

eGipte
delegació de la cambra de 
comerç d’alexandria, que 
volia conèixer el model 
mercabarna per renovar 
els seus mercats centrals 
i construir-ne un de nou.

itàlia
la direcció del mercat  
de brescia i l’associació 
d’empresaris d’aquest 
mercat, que volia conèixer  
el model de funcionament 
de mercabarna.

repÚblica  
dominicana
Visita del governador  
de la província de la vega, 
que buscava assessora-
ment per a la construcció 
d’un nou mercat horto-
fructícola al seu país.

mèXic
el director de comerç  
del Govern de mèxic,  
que volia conèixer  
mercabarna ja que està 
desenvolupant un  
projecte logístic i de  
proveïment d’aliments  
al seu país.  

equador
Visita de l’alcalde de quito, 
capital d’equador, interes-
sat per construir un nou 
mercat majorista fora del 
centre de la ciutat.

Mercabarna,  
Punt de referència 

milà
mercabarna

montevideo




