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memòria 2014 la ciutat que ens alimenta

Mercabarna ha apostat fort durant el  
2014 per estar present en algunes de les  
fires alimentàries i logístiques amb més 
renom en l’àmbit nacional i l’internacional, 
com són Fruit Logistica (Berlín), Alimen-
taria (Barcelona), Medfel (Perpinyà), Saló 
Internacional de la Logística (Barcelona), 
Seafood (Barcelona) i Fruit Attraction  
(Madrid). 

Aquestes fires professionals han estat 
un bon escenari per potenciar el paper de 
Mercabarna com el Hub Alimentari del 
Mediterrani, és a dir un centre de referència 
tant pel que fa a la distribució de producte 
fresc i congelat arreu del món com pel que 
fa a l’exportació de coneixement i experi-
ència en temes de gestió i funcionament de 
polígons alimentaris, innovació, clústers i 
formació, entre d’altres.
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1Participació de Mercabarna al Seafood a BTV i TVE

2Presència de Mercabarna a les diferents fires

 

El clúster Mercabarna Export, creat a finals 
de 2013 i obert a les empreses exportadores 
de la Unitat Alimentària, ha pres un impuls 
molt important durant aquest any. 

Durant el 2014, s’han identificat els 
objectius, els reptes i les necessitats de les 
empreses en matèria d’exportació. Des-
prés, amb la col·laboració d’institucions i 
empreses especialitzades, s’han dut a terme 
estudis de mercat de països d’interès estra-
tègic per a les firmes de Mercabarna i s’han 
identificat possibles clients potencials. 

Finalment, tot això s’ha concretat en  
l’organització de diferents missions  
comercials, directes i inverses, amb pro-
fessionals de països com Alemanya, Dubai, 
Algèria i la Xina.

En paral·lel a aquesta tasca, el clúster 
Mercabarna Export també ha treballat  
per buscar noves solucions per a les em-
preses en l’àmbit logístic. Per això, s’han 
establert diversos contactes amb navilieres  
i aerolínies internacionals amb la finalitat 
d’obrir noves rutes comercials o millorar  
les existents. 
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2Antecedents del clúster Mercabarna Export

1 Entrevista a Joan Llonch, gerent del Grup Gavà  
i a Lluís Benito, gerent de Cocedero de Mariscos

El consorci format per Mercabarna, Merca-
sa i Deloitte Uruguai ha enllestit aquest any 
el projecte d’assessorament a Montevideo 
(Uruguai) per a la construcció d’una nova 
Unitat Alimentària en aquesta ciutat. 

Aquest projecte d’assessorament s’ha 
concretat en la redacció d’un pla mestre on 
s’analitza la distribució alimentària del país 
i es defineixen les infraestructures, el funci-
onament i la viabilitat econòmica del futur 
polígon alimentari de Montevideo.

Aquesta futura Unitat Alimentària, 
situada als afores de la ciutat, tindrà 95 
hectàrees i, en molts aspectes, serà molt si-
milar a Mercabarna. Un dels principals trets 
comuns és que el futur recinte acollirà un 
nou mercat majorista de fruites i hortalis-
ses —que substituirà l’actual mercat que hi 
ha al bell mig de la ciutat— i, al seu voltant, 
es construiran multiserveis, un mercat po-
livalent i es destinarà una zona a empreses 
d’altres sectors alimentaris que aportin 
valor afegit i servei al client.
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2Com serà la Unitat Alimentària de Montevideo

 

Mercabarna ha tornat a ser un any més  
un espai de referència per a institucions, 
entitats, empreses i professionals de  
diferents països del món vinculats al sector 
agroalimentari. La gestió, el model de  
funcionament i les infraestructures han 
estat els motius que han fet que aquests  
visitants volguessin conèixer de primera  
mà el “model Mercabarna”. 

Algunes d’aquestes visites han vingut 
aprofitant la celebració a Barcelona de fires 
sectorials com Alimentaria, el Saló Interna-
cional de la Logística o Seafood. 
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2Explicació de les visites

MercABArnA eS ProMoU 
coM eL HUB ALiMentAri 
deL MediterrAni en fireS 
nAcionALS i internAcionALS

AccionS Per PotenciAr 
L’ActivitAt exPortAdorA 
de LeS eMPreSeS 

finALitzA eL  
ProJecte d’ASSeSSorAMent 
A Montevideo

MercABArnA AtrAU 
viSitAntS ProfeSSionALS 
de tot eL Món

Mercabarna vol ser un referent 
internacional. Per això, treballa  
per reforçar el seu paper com  
el Hub Alimentari del Mediterrani, 
potencia la presència de les  
empreses del polígon alimentari  
en mercats estratègics i exporta el 
seu model de gestió i funcionament  
a altres ciutats del món. 

Ciutat

internAcionAL

Dues empreses expliquen la seva  
experiència com a participants  
en missions comercials organitzades  
pel clúster Mercabarna Export.

Fruit Attraction, amb AGEM

Seafood Barcelona, amb GMP

Alimentaria
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imatges virtuals de la futura Unitat Alimentària de Montevideo
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Per ampliar la informació i obtenir contingut  
extra captura el codi QR o entra al web
mb2014.es/1pq2n29
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