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Mercabarna s’obre als ciutadans a través d’un tour 

virtual de 20 Km 

A partir d’ara, encara que no se sigui un professional del sector agroalimentari, es pot 

visitar Mercabarna, a través d’un tour virtual que es podrà veure a Google Maps. 

Aquest tour permetrà als visitants virtuals endinsar-se en el Mercat Central de Fruites i 

Hortalisses; el Mercat Central del Peix; Mercabarna-flor; la Zona comercial, que 

disposa de tots els serveis d’una gran ciutat; o els seus carrers, amb gran moviment de 

camions i tota mena de càrrega. 

Mercabarna és el primer mercat majorista d’Europa amb tour virtual 
Mercabarna és el primer mercat majorista d’Europa amb tour virtual. Per a la seva 

realització, s’han fotografiat 20 Km del polígon alimentari (4.700 instantànies de 360º). 

El tour es pot veure a través de Google Maps o a la web de Mercabarna: 

www.mercabarna.cat/toursvirtuals 

Aquest projecte s’inclou dins l’objectiu Mercabarna de donar a conèixer el seu rol 

entre la ciutadania. 

Mercabarna, eix fonamental del sector agroalimentari català 
Mercabarna és una 'ciutat alimentària' que bull les 24 hores del dia amb un objectiu 
clar: garantir l'aprovisionament d'aliments frescos als ciutadans de Catalunya. En les 
seves 90 hectàrees (uns 90 camps de futbol), hi ha 700 empreses majoristes 
especialitzades en l'elaboració, el comerç i la distribució de productes alimentaris 
frescos i l’Escorxador. Les empreses dedicades al comerç estan dins dels mercats 
centrals de fruites i hortalisses, peix i marisc i flors i plantes, i la resta al voltant d’ells. 
 

En aquesta ciutat es concentren cada dia 23.000 professionals, entre els 7.500 

treballadors de les empreses majoristes situades a Mercabarna i la resta que vénen a 

proveir-se dels aliments, que després trobarem en els mercats municipals, comerços 

minoristes, petits i mitjans supermercats i restaurants. Mercabarna és un dels 

principals mercats europeus i un eix fonamental per al sector agroalimentari català i 

espanyol. Amb 2 milions de tones de productes frescos comercialitzades a l'any, 

aquest gran mercat alimenta més de 10 milions de consumidors. 

http://www.mercabarna.cat/toursvirtuals

