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El gran mercat aprofita per explicar el seu paper com a motor 
econòmic i social 

Mercabarna presenta els seus nous 
projectes a Alimentaria 2016 

 Mercabarna presenta el 2n estudi sobre ‘L’E-commerce i el 

producte fresc a Espanya’ 

 Es convoquen els premis de fotoperiodisme i Instagram 

‘Mercabarna Enfoca’ 

Mercabarna participa, una edició més, al Saló Alimentària, que se celebra a Fira de 

Barcelona del 25 al 28 d’abril. Des d’aquest estand i sota el lema "La ciutat que 

t’alimenta", Mercabarna vol aprofitar aquest certamen internacional per donar a 

conèixer totes les iniciatives que impulsa en pro de la solidaritat, la Dieta Mediterrània, 

el producte de proximitat, la sostenibilitat i la innovació.  

Mercabarna, prestigi internacional i gran desconeguda a Catalunya 

Segons el regidor de d’Ocupació, Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona i 

president de Mercabarna, Agustí Colom, “Mercabarna és un mercat amb un gran 

prestigi per part del sector agroalimentari d’arreu del món, però a Catalunya és 

desconegut el paper que juga com a plataforma de distribució dels productes catalans i 

com a garant de la diversitat de comerç i oferta d’aliments frescos”. “Són 

desconegudes també –continua dient Colom- les activitats que fa per evitar el 

malbaratament alimentari, afavorir el foment de l’ocupació a través de les ‘Beques 

Mercabarna’, promoure hàbits d’alimentació saludables amb les seves campanyes 

infantils ‘5 al dia’ i ‘Creix amb el peix’ o incentivar la innovació entre les pimes 

catalanes a través dels premis ‘Mercabarna Innova’”. 

Alimentària serà també el marc escollit per Mercabarna per presentar els resultats del 

segon estudi sobre e-commerce en el sector alimentari que l’Observatori de 

Tendències d’aquesta empresa ha encarregat a una consultora especialitzada. Així 

mateix, el polígon alimentaria convocarà el Primer Premi de Fotoperiodisme. 

500 Kg de fruites al Congrés de la dieta Mediterrània i l’Espanya dels 100 formatges 

Per altra banda, Mercabarna participarà en dues activitats ja tradicionals 

d’Alimentària, ‘El Congrés de la Dieta Mediterrània’ i ‘L’Espanya dels 100 Formatges’,  



 

 

 

 

aportant més de 500 kg de fruites i hortalisses per fer més saludables i saborosos els 

àpats d’aquestes dues activitats de la fira. 

L'estand de Mercabarna està situat al Pavelló Multiproducte ( Pavelló 2, estand A-89) 

de la Fira a la Gran Via. 

Nou premi de fotoperiodisme i Instagramers ‘Mercabarna Enfoca’ 

 

El dia 26 d’abril, a les 11h, en l’estand de Mercabarna es presentarà el Primer Premi de 

Fotoperiodisme, ‘Mercabarna Enfoca’. Aquest premi està entre els millors dotats 

econòmicament d’Espanya per a fotoperiodistes i instagramers.  

 

Amb aquest premi Mercabarna -molt coneguda entre els professionals de l’alimentació 

d’arreu del món, però desconeguda pels ciutadans de Catalunya- persegueix mostrar-

se als ciutadans a través de les millors instantànies dels fotògrafs participants. 

 

Presentació de l’estudi ‘L’e-commerce i el producte fresc a Espanya’ 

 

El dia 27 d’abril, a les 11h, Mercabarna presentarà el segon estudi sobre e-commerce i 

distribució d’aliments frescos, elaborat per una consultora especialitzada, que 

explicarà què passa quan entren grans operadors de la distribució online en el negoci 

de la venda i distribució de l’alimentació fresca. L’estudi serà presentat  a la Sala 1.1 

del pavelló CC.1 (Fira Gran Via). 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
Per  a més informació: 
Roser Lapuente Camins 
Cap de Mitjans de Comunicació                                                 
93 556 35 08 / 93 556 00 00 
lapuente@mercabarna.cat 


