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Mercabarna, l'associació d'empresaris del mercat i el Port de Barcelona 
junts a Fruit Attraction 

Mercabarna es consolida com el Hub 
Alimentari de la Mediterrània 
 

• Àmplia representació de les empreses exportadores de 
Mercabarna a la fira 

• Inaugurat el 'Food Trade Centre' 
 

Mercabarna, l'Associació d'Empresaris Majoristes (AGEM) d'aquest gran mercat i el 
Port de Barcelona participaran junts a Fruit Attraction, com han fet en les dues últimes 
edicions d'aquest certamen internacional, que se celebrarà a Madrid, del 5 al 7 
d'octubre . L'objectiu de Mercabarna és destacar el seu paper capdavanter a Europa en 
la comercialització, importació i exportació de productes hortofructícoles i donar a 
conèixer el seu paper com a Hub Alimentari del Mediterrani. D'aquesta manera, el 
gran mercat majorista de Barcelona vol potenciar les exportacions de les empreses 
ubicades en el seu recinte. Per això, ja ha tancat tot un seguit de trobades B2B entre 
potencials compradors internacionals i majoristes del polígon alimentari. 

Augmenta la comercialització del Mercat 

Mercabarna s'ha consolidat com la principal plataforma de comercialització de fruites i 
hortalisses d'Europa, amb 1.700.000 tones comercialitzades, en 2015. A més, en el que 
portem d'any el polígon alimentari ha augmentat un 9% el seu volum de vendes de 
productes hortofructícoles respecte al mateix període de l'any anterior. 

Així mateix, durant els 6 primers mesos de 2016 les exportacions de fruites i hortalisses 
de les empreses ubicades a Mercabarna s'han situat en el 31% del total d'aquests 
productes comercialitzat al polígon alimentari. L'activitat exportadora de les empreses 
de Mercabarna se centra sobretot a Europa, encara que a través del Clúster 
Mercabarna Export s'han obert mercats en alguns països del Golf Pèrsic. 

Solucions de subministrament i transport 

Un cop més Mercabarna i AGEM participen al costat del Port de Barcelona per oferir 
solucions integrades pel que fa al subministrament i transport de productes peribles 
als importadors, exportadors i operadors logístics que visitin la fira. 
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Mercabarna presentarà la seva gran i variada oferta d'aliments i el Port de Barcelona, 
els seus serveis especialitzats. Així, per exemple, les línies 'short sea shipping' del Port 
són bàsiques per al comerç hortofructícola amb la ribera sud de la Mediterrània, ja que 
suposen una alternativa a la carretera, amb el consegüent estalvi econòmic, de temps i 
mediambiental. 

Així mateix, les seves línies regulars amb els principals mercats emissors de fruita de 
contra temporada de l'Hemisferi Sud han augmentat la seva rapidesa i ofereixen major 
competitivitat als importadors. 

El nou 'Food Trade Centre' 

Mercabarna aprofitarà la seva participació a Fruit Attraction per donar a conèixer el 
seu nou 'Food Trade Centre', un espai de treball flexible, posat en marxa aquest estiu, 
dirigit als cada vegada més nombrosos compradors estrangers de tot Europa que van 
al seu Mercat Central de fruites i Hortalisses a proveir-se periòdicament. El 'Food Trade 
Centre' disposa d'oficines de lloguer per períodes de temps curts amb tots els serveis i 
tecnologies que aquests 'traders' poden necessitar. Aquest mes de setembre ja s'han 
instal·lat els primers clients d'aquest nou servei que ofereix el polígon alimentari. 

Evolució del comerç electrònic hortofructícola en el Fòrum Innova 

Mercabarna exposarà en el Fòrum Innova de Fruit Attraction el seu segon estudi sobre 
comerç electrònic de productes peribles, presentat aquest any a la fira Alimentària. 
L'estudi fa una radiografia dels diferents operadors que ja estan oferint productes 
frescos en línia, posant de relleu que aquest canal de compra s'està imposant entre la 
gent més jove i ho farà, encara amb més força, entre els consumidors del futur. 

Les empreses de Mercabarna aposten per la fira 

El sector de fruites i hortalisses de Mercabarna també estarà ben representat a través 
de 15 empreses del polígon alimentari, especialitzades en la distribució, importació i 
exportació de fruites i hortalisses, que tindran un espai propi dins de la fira per 
promoure els seus productes i serveis. 

Situació de Mercabarna a la fira: 

L'estand de Mercabarna està situat al pavelló 3, a l'estand núm. 3E03. 

Més informació: 
Roser Lapuente                                                              
Cap de Mitjans de Comunicació                             
Tl: 93 556 35 08/93 556 30 00 
lapuente@mercabarna.cat                                                      


