
 

Mercabarna presenta els seus nous projectes a Alimentaria 
2012: el Clúster Alimentari de Barcelona i  
la Plataforma Alimentària de Barcelona 

 

Mercabarna ha participat, una edició més, al Saló Alimentària, que s’ha celebrat a Fira 
de Barcelona del 26 al 29 de març.  
 
Amb un estand institucional situat al Pavelló de les Autonomies, sota el lema 
"Mercabarna, connecta't amb el futur", Mercabarna ha donat a conèixer a Alimentària 
dos nous projectes que està impulsant actualment, en col·laboració amb altres 
institucions i entitats (entre les quals destaquen l’Ajuntament de Barcelona i el 
Consorci de la Zona Franca), i que tenen com a objectiu reforçar la competitivitat del 
sector alimentari català: el Clúster Alimentari de Barcelona i la Plataforma Alimentària 
de Barcelona.  
 
Potenciar la competitivitat del sector alimentari 
 
L'Associació Clúster Alimentari de Barcelona és una plataforma de col·laboració i 
planificació estratègica per al sector alimentari català, formada per una trentena 
d'empreses i entitats, i impulsada i coordinada per Mercabarna. La seva missió és 
contribuir a augmentar la competitivitat de les empreses membres, mitjançant 
actuacions conjuntes o coordinades en els àmbits de R+I+i, formació, logística, recerca 
de nous mercats, internacionalització, etc. 
 
L'Associació està constituïda per quatre socis fundadors (Mercabarna, l'Ajuntament de 
Barcelona, el Consorci de la Zona Franca i l'Associació de Concessionaris de 
Mercabarna), diversos centres de suport tecnològic i d'acompanyament a la 
competitivitat, i 25 empreses (la majoria d’elles ubicades a Mercabarna) dedicades a 
activitats de transformació, comercialització i distribució de productes alimentaris, dels 
diferents canals -majorista, detallista i foodservice.  
 
Des de 2011, l’Associació està desenvolupant un Pla estratègic amb actuacions que 
responen a les necessitats de les empreses i als reptes del sector agroalimentari català, 
sobretot en diferents àrees: Foodservice, Retail i el sector majorista. Concretament, 
aquest pla fomenta la innovació i el desenvolupament de nous productes i processos 
productius; les sinergies entre companyies per optimitzar la logística; les oportunitats 
de millora en la distribució organitzada; la internacionalització i promoció exterior de 
les empreses; el seu desenvolupament estratègic i comercial; l’aprofitament de 
recursos compartits mitjançant la creació de plataformes de compra conjunta, etc. 
 
L’Associació és, en definitiva, una plataforma de col·laboració i planificació estratègica 
per al sector alimentari català, mitjançant la cooperació en projectes innovadors. 
Cal destacar, a més, que l’Associació està registrada com a Agrupació d’Empreses 
Innovadores (A.E.I) en el registre especial del Ministeri d’Indústria.  
Consolidar la Zona Franca com a pol alimentari de referència internacional 



 
Quant a la Plataforma Alimentària de Barcelona, es tracta d'una iniciativa creada el 
2011 per Mercabarna i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZF), que té com a 
objectiu consolidar a la Zona Franca de Barcelona un pol alimentari de referència i 
projecció estatal i internacional, que destaqui pel fort component innovador i de valor 
afegit.  
 
La Plataforma Alimentària de Barcelona està situada en un enclavament estratègic de 
primer ordre, al bell mig de la principal àrea logística del país, on es troben les 
infraestructures del transport (aeroport, port, terminal Tir, estació ferroviària de 
mercaderies, nus del Llobregat, etc.) i tan sols a 10 km. del centre de Barcelona.  
 
La Plataforma ocupa 150 hectàrees: té com a eix central la pròpia Mercabarna (90ha) i 
es completa amb els terrenys del CZF dedicats al sector alimentari -els del 22AL (44 ha 
contigües a Mercabarna) i els de Barcelona Zona Innovació (17 ha). La suma d'aquests 
terrenys configura el clúster més important que existeix a Catalunya i Espanya dedicat 
a l’empresa alimentària. 
 
La Plataforma Alimentària de Barcelona ofereix un espai físic idoni perquè tant les 
petites i mitjanes empreses alimentàries, com les grans companyies del sector, puguin 
expandir-se. A més, la Plataforma posa a disposició de les empreses alimentàries els 
serveis i la tecnologia més avançats que els permetin potenciar la seva competitivitat i 
projecció empresarial, millorar els seus processos productius i productes, la logística de 
distribució i exportació, així com la innovació en la introducció i creació de nous 
productes.  
 
 
Actes amb la col·laboració de Mercabarna a Alimentària 
 
Mercabarna no només ha participat a Alimentària amb un estand institucional, sinó 
que també ha tingut presència en diverses activitats paral·leles. En aquest sentit, 
Mercabarna ha patrocinat el IX Congrés internacional sobre la Dieta Mediterrània, que 
s’ha celebrat els dies 27 i 28, organitzat per la Fundació Dieta Mediterrània. 
 
També ha col·laborat amb "Espanya, el país dels 100 formatges", que ha tingut com a 
objectiu apropar al visitant les varietats de formatges més destacades de tot l'Estat 
espanyol. Mercabarna ha aportat les fruites i verdures fresques, i la fruita seca, que 
han servit per establir maridatges amb els formatges. 
 
Empreses de Mercabarna a la Fira 
 
Una quinzena d’empreses ubicades al recinte de Mercabarna també han tingut 
presència a l’Alimentària amb estands propis, on han presentat les seves novetats en 
productes, formats i serveis. 


