
Punt de 
referència 
internacional
Mercabarna és un dels mercats majoristes 
de referència en l’àmbit internacional.  
Prova d’això és que cada any són més  
les institucions i els professionals del sector  
agroalimentari que visiten aquesta Unitat  
Alimentària per conèixer algun dels aspectes  
de la seva gestió i les instal·lacions.

visites destacades:

perÚ
19 de maig
L’empresa municipal 
gestora del mercat 
majorista de lima 
(EMMSA) i empresaris 
d’aquest centre, inte-
ressats en el funciona-
ment de Mercabarna, 
ja que estan elaborant 
un projecte de remo-
delació del seu mercat. 

corea del sud
18 de juny
Visita de l’entitat  
gestora del mercat 
majorista de garak 
(SAMACO) per  
conèixer la gestió 
mediambiental i el 
Pla de mobilitat de 
Mercabarna. 

itàlia
2 de juliol
L’entitat gestora  
del mercat majorista 
de milà (SOGEMI)  
i una delegació de la 
Comissió de Comerç 
de l’Ajuntament 
d’aquesta ciutat,  
que tenien interès en  
l’estructura de la  
distribució comercial 
a Barcelona. 

colòmbia
16 de juliol
Un grup de produc-
tors i empresaris  
agroalimentaris,  
en el marc d'una 
visita al sector agrí-
cola i ramader de 
Catalunya. 

austràlia 
22 de setembre
L’entitat gestora dels 
mercats majoristes de 
sidney, interessada en 
el funcionament gene-
ral de Mercabarna i el 
desenvolupament de 
la Zona d’Activitats 
Complementàries.  

xina
22 de setembre
Una delegació de la 
chinese agricultural 
produce marketing 
association, amb  
l’objectiu de conèixer 
el funcionament i la 
gestió de Mercabarna.

argentina 
29 de setembre
L’alcalde i el regidor 
de medi ambient de 
la ciutat de la plata, 
interessats a veure  
el model de gestió 
mediambiental de 
Mercabarna. 

anglaterra
10 d’octubre
La direcció del  
new covent garden 
de londres i represen-
tants dels majoristes 
de la flor d’aquest 
mercat, interessats en 
Mercabarna-flor, ja 
que estan projectant 
un mercat nou.

mèxic 
19 de novembre
Una delegació  
del govern  
de guanajuato,  
amb l’objectiu de 
conèixer el model de 
gestió de Mercabarna 
i la situació del 
comerç alimentari  
de proximitat a  
Barcelona. 

japó
3 i 4 de desembre
El govern metropolità 
de tòquio i el depar-
tament de gestió de 
mercats majoristes, 
interessats en el 
model de gestió de  
la Unitat Alimentària  
i el funcionament  
de la distribució  
d’alimentació fresca  
a Barcelona.

àsia
11 de desembre
Una quinzena de 
directors i presidents 
de cambres de 
comerç i agències de 
promoció de diferents 
països d’àsia (l’Índia, 
el Japó, el Vietnam, 
etc.), per conèixer el 
model de gestió de la 
Unitat Alimentària. 
 

missions comecials
Així mateix, altres 
delegacions interna-
cionals han visitat 
Mercabarna per  
establir contactes 
comercials amb les 
empreses del recinte, 
d’entre les quals  
destaquen: 

10 de febrer
empreses exportado-
res hortofructícoles 
argentines.

3 de novembre
representants  
del Korea maritime 
institute (Kmi).

5 de novembre
empresaris bacalla-
ners d’islàndia. 

exportant un model 
de funcionament

Durant aquest any, Mercabarna ha 
continuat desenvolupant convenis 
d’assessorament amb diferents mer-
cats majoristes d’arreu del món.

montevideo (uruguai) 
Aquest any una representació de 
la direcció de Mercabarna ha viat-
jat a Montevideo per continuar 
assessorant les autoritats munici-
pals en el disseny d’una plata-
forma alimentària. 

En aquesta visita, els membres de 
la direcció de Mercabarna han 
concretat alguns aspectes del nou 
projecte de mercat a través de 
diverses reunions de treball amb 
els usuaris i potencials usuaris del 
nou mercat i els diferents agents 
implicats en el disseny i la cons-
trucció d’aquesta infraestructura.

Aquest viatge s’emmarca dins d’un 
conveni de col·laboració que man-
tenen l’Ajuntament de Barcelona i 
el de Montevideo des de fa tres 
anys, segons el qual Mercabarna 
assessora els responsables d’aquest 
mercat en el trasllat del seu mer-
cat majorista hortofructícola als 
afores de la ciutat.

luanda (angola)
Mercabarna ha col·laborat durant 
el 2009 en l’assessorament que 
l’empresa nacional Mercasa està 
fent al Govern d’Angola per a la 
construcció d’un polígon alimen-
tari majorista a pocs quilòmetres 
de la capital, Luanda.  

En aquest marc, un representant 
de la direcció de Mercabarna ha 
viatjat a Angola per assistir els 
representants del mercat en el 
camp de la gestió mediambiental 
del futur polígon alimentari. Així 
mateix, la direcció del mercat 
angolès ha visitat Mercabarna per 
conèixer com s’estructura i es 
desenvolupa l’activitat en un  
gran centre majorista.

Aquesta col·laboració s’emmarca 
en el conveni signat aquest any 
entre Mercabarna i Mercasa, 
segons el qual ambdues insti-
tucions cooperaran en el desenvo-
lupament de projectes d’assistèn-
cia, consultoria i formació en l’àm-
bit dels mercats majoristes a països 
estrangers.
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