
 

 

 

Mercabarna, l'Associació de majoristes de fruites i hortalisses (AGEM) i el 

Port de Barcelona participen junts a la fira Fruit Attraction 

Mercabarna vol obrir noves rutes per arribar a més 

els racons d'Europa i el nord d’Àfrica 

Tretze empreses del mercat majorista barceloní participen amb espai 

propi a la fira 

Mercabarna, l'Associació d'Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona i 

Província (AGEM) i el Port de Barcelona participaran junts, un any més, a Fruit Attraction, 

la fira hortofructícola més important d'Espanya i la segona d'Europa, que se celebra a 

Madrid, del 5 al 7 d'octubre. A més, tretze empreses majoristes del gran mercat 

dedicades a la importació i exportació de fruites i hortalisses tindran espai propi al 

certamen. 

Amb el lema: 'Des Mercabarna cap a Europa: Obrim rutes per a tu', Mercabarna, 

l'AGEM i el Port de Barcelona van a la fira per presentar la gran i variada oferta de mercat 

majorista, la major de sud d'Europa; els serveis de valor afegit al producte que ofereixen 

les empreses del polígon alimentari; i el Biomarket, el primer mercat majorista 

d'aliments ecològics d'Espanya. 

A l'estand compartit per Mercabarna, l'AGEM i el Port de Barcelona s’assessorarà els 

potencials compradors professionals que el visitin, perquè trobin les empreses del gran 

mercat que millor responguin a les seves necessitats comercials i de transport i logística. 

El mar com a oportunitat 
El mar no és un problema sinó una oportunitat, ja que de vegades la millor ruta és la que 

combina trams de carretera i mar. Per això la col·laboració entre Mercabarna, l'AGEM i 

el Port de Barcelona contribueix a millorar algunes rutes, al combinar el transport 

terrestre amb el marítim, mitjançant les línies de short sea shipping (transport eficient 

de passatgers i mercaderies per Europa i zones limítrofes), que ofereixen algunes 

companyies navilieres adscrites a el Port barceloní. Barcelona disposa d'una excel·lent 

connectivitat amb diferents ports europeus, oferint als majoristes una alta freqüència i 

regularitat, molt especialment amb els ports italians i del nord d'Àfrica. 

El Clúster Mercabarna Export i l'AGEM aprofitaran el marc ideal de Fruit Attraction per 

organitzar missions comercials entre empresaris majoristes del gran mercat i potencials 

importadors de països europeus i del nord d'Àfrica. 

Inquietud emprenedora de les empreses de Mercabarna 
A més de la presència conjunta de Mercabarna, l'AGEM i el Port de Barcelona, a Fruit 

Attraction, 13 empreses del mercat majorista participen amb espai propi a la fira,  



 

 

 

 

 

exposant el seu catàleg de productes i serveis. Aquestes companyies són una mostra de 

la inquietud emprenedora del col·lectiu d'empresaris de Mercabarna. 

Entre les firmes majoristes presents a la fira hi ha empreses dedicades a la 

comercialització de fruites i hortalisses, cítrics, tubercles, productes d'importació i 

tropicals i una gran cooperativa agrícola catalana. 

Situació a la fira 
 

Mercabarna, l'AGEM i el Port de Barcelona 
 

Mercabarna, l'AGEM i el Port de Barcelona estaran situats al Pavelló 4, estand número: 

4D03B, dins l'espai 'Catalunya', organitzat per PRODECA, empresa promotora de les 

exportacions dels productes catalans, adscrita a Departament d'Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. 

Empreses d'import-export de Mercabarna presents a la fira 
 

▪ Acuafruit: fruites i hortalisses. Pavelló 9 Estand 9A01E 

▪ Companyie fruitière Espanya (Dole): Fruites i hortalisses. Pavelló 10 Estand 10G03 

▪ Cultivar: Fruites i hortalisses i productes tropicals. Pavelló 10 Estand 10D02 

▪ Fruits Ràfols: Fruites i hortalisses. Pavelló 8 - Estand 8E06 

▪ Frutas Diego Martínez: Fruites i Hortalisses. Pavelló 4 - Estand Prodeca - Catalunya 

▪ Frutas E. Sánchez: Fruites i Hortalisses. Pavelló 10 Estand 10D01 

▪ Frutas Plasencia: Cítrics. Pavelló 8 Estand 8E02 

▪ Frutinter: Fruites i hortalisses. Pavelló 3 Estand 3C06 

▪ G.V Zamorano: Tubercles. Pavelló 10 Estand 10B01 

▪ Grupo Nufri: Productors de fruites i hortalisses catalanes. Pavelló 10 Estand 10E02 

▪ Hnos. Fernández López: Fruites i hortalisses. Pavelló 10 Estand 10A01 

▪ Naranjas Torres: Cítrics. Pavelló 3 Estand 3C01 

▪ Torribas: Tubercles. Pavelló 10 Estand 10E05 

 

 

Més informació: Roser Lapuente, Cap de Mitjans de Comunicació 
T. 93 556 35 08/93 556 30 00/610 59 50 24; lapuente@mercabarna.cat 


