Nota de premsa

Mercabarna, únic mercat majorista del món present a Seafood
La Xina i l’Europa de l’est, objectiu de les empreses de Mercabarna participants
Mercabarna, el Gremi de Majoristes del Mercat Central del Peix (GMP) i 10 empreses situades en aquest
polígon alimentari es presenten a la fira Seafood Barcelona, que s’inaugura el pròxim 22 d’octubre, sota la
marca “Peix de Mercabarna”.
L’objectiu d’aquestes empreses és, sobretot, l’exportació, davant d’estancament del mercat espanyol per
la crisi econòmica. Els països més interessants per a la major part de les empreses de Mercabarna
presents a la fira són la Xina i els de l’est d’Europa, apart dels tradicionals mercats europeus (França,
Itàlia, Portugal i el Regne Unit).
Mercabarna és l’únic mercat majorista del món que present a Seafood Barcelona. Entre les empreses del
polígon alimentari que exposaran a la fira hi ha especialistes en peix i marisc fresc i congelat; marisc viu i
cuit; peix escatat, eviscerat, filetejat i envasat; plats preparats de peix i marisc i operadors logístics
especialitzats en productes de la mar.
Peix de Mercabarna
A través de la marca “Peix de Mercabarna”, la direcció del polígon i el GMP volen donar a conèixer els
avantatges de proveir-se en aquest gran mercat. Entre aquests avantatges destaca la gran i variada oferta
que es concentra, la qual es comercialitza a través d’empreses en competència entre elles, afavorint així
la millor relació qualitat-preu. També són molt importants el seu nivell de seguretat alimentària, la
capacitat dels seus operadors logístics unida a la estratègica situació geogràfica de Mercabarna (al costat
del Port i l’Aeroport) i el nivell de serveis que ofereixen les empreses majoristes situades al seu recinte.
Mercabarna és un dels centres de distribució alimentària més importants del món i el principal Hub
Alimentari del Mediterrani. Les empreses del seu sector del peix importen productes d’arreu del món i els
distribueixen a mercats nacionals i internacionals. La importació en el sector del peix de Mercabarna
suposa en aquests moments el 34% del total de productes comercialitzats anualment i l’exportació, el
18%.
Només entre el Mercat Central del Peix i els operadors frigorífics situats al recinte -800.000 m3 de fred
convencional i congelat, Mercabarna poseeix la major oferta de fred convencional i congelat d’Espanyades del polígon alimentari es comercialitzen unes 180.000 tones de peix a l’any. Però, a més , a la seva
Zona d’Activitats Complementàries operen 32 grans empreses especialitzades en l’elaboració, distribució,
importació i exportació de peix i marisc que fa augmentar molt aquesta xifra.

Empreses de Mercabarna a Seafood Barcelona 2013:
Barrufet Group, Cocedero de Mariscos, Comercial de Pescados Marfish, Consignaciones del Mar, Frime,
Frimercat, Manet Import, Maresmar, Moray Fish Internacional y Peixos més Fred

Més informació: Seafood Barcelona, Pavelló 1, isla 4001, estand 8-11 or Premsa Mercabarna, Sra. Roser
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