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El prestigi internacional que té 
Mercabarna ha fet que, durant el 
2013, institucions i professionals 
alimentaris de tot el món s’inte-
ressin per visitar el recinte, per 
conèixer el seu funcionament  
o per establir contactes comercials. 

Un referent 
internacional 

principals visites estrangeres

•  L’ambaixador del senegal (Àfrica)  
a Espanya (15 de febrer).

•  L’Administració d’Aliments i Fàrmacs dels 
estats Units (FDA), acompanyada per 
representants de l’Agència Catalana de 
Seguretat Alimentària i pels responsables  
a Mercabarna de l’Agència de Salut Pública 
(6 de març).

•  L’Associació Comercial de Majoristes  
del Mercat de frankfurt (alemanya)  
(11 de març).

•  Un grup d’empresaris de la Federació  
de Cooperatives Agrícoles de Hokuren 
(Japó) (20 de març). 

•  Gestors dels dos mercats majoristes de 
Bangkok (tailàndia) (12 d’abril).

•  Delegats regionals de la Federació  
italiana de Distribuïdors Alimentaris  
(15 d’abril).

•  L’Agència General de Pesca del Govern de 
sant Petersburg (rússia) (10 de maig).

•  La directora executiva del Fondo Nacional 
de Medio Ambiente del Perú (31 de maig).

•  El director a Europa de la Promotora  
del Comercio Exterior de costa rica  
(10 de juny).

•  Representants del Govern i productors  
de fruita de mali (Àfrica) (27 de juny).

•  El president i representants del Govern de  
la República de tatarstan (16 de juliol).

•  L’ambaixador de la República de Kenia 
(Àfrica), el president de l’Associació  
Mundial de Països Productors de Flor 
i un exportador de flor (23 de juliol).

•  El president del Comitè d’Agricultura  
del Parlament de rússia, acompanyat per  
la direcció internacional de Mercasa  
(26 de juliol).

•  L’alcalde de la meca (aràbia saudita) 
 (22 de novembre).

•  Representants de l’agència publicoprivada 
Codesser (Corporación de Desarrollo 
Social del Sector Rural) de Xile (28 de 
novembre).

•  Representants del mercat majorista de 
Kíev (Ucraïna) (23 de desembre). 
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