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Mercabarna

Sector Serveis estudis i desenvolupament

MÈXIC 10 de febrer.  
Mercabarna rep una dele-
gació d’empresaris i pro-
fessionals de Tijuana, que 
volen conèixer el funciona-
ment logístic de la Unitat 
Alimentària, ja que estan 
desenvolupant un centre 
logístic a la seva ciutat.

RÚSSIA 15 de març. 
Visita del senador del Par-
lament de Rússia i vicepre-
sident de la Comissió de 
Política Agrària d’aquesta 
institució, que volia conèi-
xer com funciona la distri-
bució de producte fresc a 
Catalunya per veure quins 
processos es poden 
aplicar al model agroali-
mentari del seu país.

ARGENTINA 22 de març. 
El gerent del Mercado  
de Abasto de Córdoba, 
interessat a conèixer  
el funcionament de  
Mercabarna. 

HOLANDA 25 de març. 
La direcció del polígon ali-
mentari Fresh Park de 
Venlo, que va mostrar 
interès per la gestió de la 
Unitat Alimentària. 

ITÀLIA 9 d’abril.  
Mercabarna rep el presi-
dent de l’Associació de 
Majoristes Hortofructíco-
les del Mercat de Bolonya, 
interessat en el funciona-
ment logístic i de gestió 
dels Mercat Centrals. 

BRASIL 23 i 28 d’abril. 
Els responsables de l’em-
presa que gestiona el 
Mercado Central de Minas 
Gerais i de l’entitat que 
gestiona el Mercado de 
Abastos de Sao Paulo 
(CEAGESP), que volien 
veure in situ com funci-
ona Mercabarna.

KAZAKHSTAN  
23 de juny. Visita d’una 
empresa privada de logís-
tica, amb l’objectiu de 
conèixer el funcionament 
dels Mercats Centrals i el 
desenvolupament de la 
Zona d’Activitats Comple-
mentàries, ja que volen 
construir un polígon ali-
mentari en el seu país.

COLÒMBIA 8 de juliol. 
Representants dels ajun-
taments de Medellín i 
d’Envigado, acompanyats 
per membres de l’Institut 
Municipal de Mercats i de 
l’Ajuntament de Barce-
lona, visiten la Unitat  
Alimentària. L’objectiu, 
veure el funcionament 
i instal·lacions d’aquest 
polígon alimentari.

PORTUGAL 12 de juliol. 
El regidor de mercats de 
l’Ajuntament de Lisboa, 
que volia conèixer la 
gestió i infraestructures 
de Mercabarna.

IRAN 10 de setembre. 
Visita d’un gabinet d’in-
dustrials, interessats en 
els aspectes logístics de 
l’activitat de Mercabarna. 

BRASIL 4 d’octubre.  
Delegació d’empresàries  
i directives d’aquest país, 
amb l’objectiu de veure de 
primera mà com funciona 
un gran mercat majorista.

ITÀLIA 11 d’octubre.  
Visita de la direcció i els 
empresaris del mercat 
majorista de Brescia,  
que estan desenvolupant 
un projecte per fer un nou 
mercat.

Mercabarna i la Cambra de Comerç 
d’Alexandria han signat el 2010 un 
acord marc per col·laborar en la 
modernització de les infraestructures 
dels dos mercats majoristes d’aquesta 
ciutat egípcia.

Aquest conveni obre la porta a subs-
criure futurs acords perquè Merca-
barna assessori aquesta entitat en 
temes referents al funcionament d’un 
gran polígon alimentari com la gestió 
de residus, les aplicacions tecnològi-
ques, les infraestructures, etc.

Mercabarna exporta  
el seu Model 

Durant aquest 2010, Mercabarna, a través de 
l’àrea “Mercabarna Serveis Externs”, ha tornat a 
obrir les seves portes a nombroses institucions, 
entitats i professionals d’arreu del món de l’àmbit 
agroalimentari que estaven interessats a conèixer 
de primera mà la gestió i infraestructures del 
polígon alimentari. 

visites destacades

destaqueM!

Mercabarna,  
a petició de  
diferents entitats, 
organitza missions 
comercials per  
apropar clients 
potencials a les 
empreses del recinte.

ARGENTINA 9 de febrer. 
El consolat argentí a Bar-
celona i 13 empreses hor-
tofructícoles visiten Mer-
cabarna amb l’objectiu 
d’establir nous contactes 
comercials amb les firmes 
del polígon alimentari. 

JAPÓ 12 de febrer.  
Un grup de productors  
de cítrics visita el Mercat 
Central de Fruites i  
Hortalisses per conèixer 
detalls sobre la comercia-
lització de la taronja  
i la clementina. 

EGIPTE 2 de març.  
La Cambra de Comerç 
d’Alexandria i set produc-
tors i exportadors de 
fruites i hortalisses 
d’Egipte, per establir  
contactes comercials 
amb empresaris del 
Mercat Central de Fruites 
i Hortalisses. 

XILE 23 de març.  
Delegació d’empresaris 
que vénen a través de 
l’agència de promoció 
ProChile, a fer contactes 
amb les companyies  
del sector carni de  
Mercabarna.

COLÒMBIA 25 de març. 
Delegació de cooperati-
ves fructícoles d’aquest 
país, conjuntament amb 
l’Instituto Interamericano 
de Cooperación para  
la Agricultura, visiten 
companyies hortofructí-
coles del recinte.

PERÚ 26 de març. 
Grup d’empresaris que, 
de la mà de la Cambra de 
Comerç, donen a conèixer 
els seus productes  
entre els empresaris de 
Mercabarna.

REP. DOMINICANA  
1 d’octubre. Visita d’una 
delegació d’empresaris 
que volen exportar els 
seus productes hortofruc-
tícoles a Catalunya.
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