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 VISITES dESTACAdES  

REpúbLICA  
dOMInICAnA 
(8 de febrer). Grup de 

productors de banana, 

que volien conèixer 

la comercialització 

d’aquest producte  

al Mercat Central de 

Fruites i Hortalisses.

JApó 
(11 de febrer). Coo-

perativa de consumi-

dors (Miyagi Coop), 

interessada a estudiar 

el model de mercats 

majoristes europeus.

ARgEnTInA 

(17 de maig). Inte-

grants dels Servicios 

Agrícolas Provinciales 

(PROSAP), que estan 

elaborant un projecte 

per construir mercats 

majoristes al seu país.

(7 de juny). Represen-

tants d’institucions  

i mercats majoristes 

de la província de 

Mendoza interessats 

en el model de gestió 

mediambiental de 

Mercabarna.

COLÒMbIA 

(1 de juny). Represen-

tants de cooperati-

ves hortofructícoles 

colombianes, acompa-

nyats per la secretaria 

de l’Institut Interame-

ricà de Cooperació 

per a l’Agricultura, per 

conèixer la comerci-

alització de fruites i 

hortalisses a la Unitat 

Alimentària. 

(3 d’octubre). Repre-

sentants del Mercat 

Central d’Antioquia, 

que volen renovar les 

instal·lacions del seu 

mercat.

hOLAndA 

(6 de juny). Empreses 

holandeses de trans-

port de productes 

hortofructícoles, inte-

ressades a oferir els 

seus serveis logístics 

a les companyies de 

Mercabarna.

EgIpTE 

(9 de juny).  

Membres de la Cambra  

de Comerç d’Ale-

xandria, per conèixer 

el funcionament de 

Mercabarna. 

gEÒRgIA 

(7 de juliol). Repre-

sentants de l’Empresa 

Tbilisi Logistic Center, 

acompanyats per 

representants de Mer-

casa, que estan fent un 

projecte de construc-

ció d’una plataforma 

alimentària a la capital 

d’aquest país.

CAMERun 

(10 juliol). Repre-

sentant del Ministeri 

d’Agricultura, que vol 

construir un centre 

majorista al seu país. 

KAZAKhSTAn  

(12 de juliol).  

Empresa Eco Greens, 

que està elaborant  

un projecte de cons-

trucció d’una plata-

forma de distribució 

alimentària. 
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 ASSESSORAMEnTS 

AngOLA 

(14 i 15 de juny). Estada 

formativa a Merca-

barna d’una delegació 

de l’agència estatal que 

gestionarà la futura 

xarxa de mercats 

majoristes del país. 

L’estada s’emmarca 

dins de l’assessorament 

que Mercasa realitza a 

aquesta agència. 

pAnAMà 

(25 i 26 de juliol). Mer-

cabarna col·labora en 

el projecte d’assesso-

rament que Mercasa 

està realitzant per al 

Govern de la Repú-

blica de Panamà per 

construir un polígon 

alimentari majorista a la 

capital d’aquest país. Es 

realitzen unes jornades 

formatives a Merca-

barna per a directius 

del Ministeri de la Pre-

sidència panameny per 

explicar-los les àrees de 

gestió i funcionament 

de la Unitat Alimentària.

Projecció  
internacional

â 

Un any més, Mercabarna ha estat 

un punt de referència per  

a nombroses institucions,  

entitats i professionals vinculats 

al sector alimentari que volien 

conèixer el model de funcio-

nament i les infraestructures 

d’aquest gran centre de distribu-

ció de producte fresc. 

ARàbIA SAudITA 

(15 de desembre). 

Mercabarna assessora 

l’empresa que gestiona 

el mercat del peix de 

la ciutat de Jeddah (de 

titularitat municipal) 

en l’elaboració d’un 

projecte de remodela-

ció de les instal·lacions 

i la gestió d’aquest 

centre. Responsables 

de Mercabarna viatgen 

a aquesta ciutat per 

fer un diagnòstic de la 

situació i les necessi-

tats d’aquest mercat.

uRuguAI  
(18 de juliol). Un 

directiu del Mercado 

Modelo i el president 

de l’associació de 

majoristes d’aquest 

centre, per avançar 

en el projecte de 

construcció d’un nou 

mercat majorista a 

Montevideo, iniciativa 

en la qual Mercabarna 

ha col·laborat.

ISRAEL 

(19 de juliol). Represen-

tant del Mercat Central 

de Tel Aviv, interessat 

en el model de Merca-

barna per aplicar-lo al 

mercat majorista que 

s’està construint en 

aquesta ciutat. 

ITàLIA 

(26 de juliol). Dele-

gació de la societat 

Centro Ingrosso Fiori 

de Roma, que està dis-

senyant un nou mercat 

majorista de flors a la 

capital italiana.

MèXIC 

(13 de setembre). Tèc-

nics de sanitat vegetal 

i grans productors de 

guaiaba i mango, inte-

ressats a conèixer el 

sector agroalimentari  

i el funcionament de  

la producció integrada 

a Catalunya. 

ROMAnIA 

(10 d’octubre). Inte-

grants del Mercat Majo-

rista de Bucarest, amb 

l’objectiu de conèixer 

nous models per fer un 

gran centre de distribu-

ció alimentària. 

XILE 

(17 de novembre).  

El gerent d’Administra-

ció i Finances i l’as-

sessor del director del 

mercat majorista de Lo 

Valledor, per conèixer 

el funcionament de 

Mercabarna. 

RúSSIA 

(21 de novembre).  

El viceministre d’Agri-

cultura i el subdirector 

de Mercats Agroali-

mentaris del Govern de 

Rússia, interessats en 

la gestió de la Unitat 

Alimentària. 

COREA dEL Sud 

(1 de desembre).  

Funcionaris del sector 

del peix, que volien 

veure el funcionament 

logístic del Mercat 

Central del Peix. 

(3 de desembre). 

Representants de  

l’Institut Marítim de 

Corea, per conèixer 

l’aplicació de la  

traçabilitat al Mercat 

Central del Peix.
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