BARCELONA
AGRIBUSINESS
ruta per la
TOUR Una
Barcelona de
l´Agronegoci

01_ Colón
Símbol del colonialisme. Els “colons”, paraula
d’origen llatí que significa “agricultor”,
versus el colonialisme que comporta la
desaparició dels mateixos.

PORT DE BARCELONA

www.apb.es
El Port de mercaderies de Barcelona és la
principal porta d’entrada d’aliments quilométrics al país.
02_ Terminal de Fruita.
És el principal port espanyol receptor de
fruita, amb una terminal especialitzada:
la Barcelona Fruit Terminal SA (BFT), en
projecte d’ampliació que rep fruita de Xile,
Argentina, Brasil, Sud-àfrica, Costa Rica, Xina
i Estats Units.
03_ Terminal de Cafè.
Únic enclavament marítim de la Mediterrània
amb certificació com a port entregable de
la New York Board of Trade (NYBOT), és el
principal port espanyol receptor de cafè.

Jaume Perich va dir
“la penicil.lina es va
descobrir per casualitat,
el Napalm, no”.
El aliments que mengem
habitualment, on els comprem,
quin preu tenen, d’on venen, qui els
produeix i sota quines condicions, el
mon rural que ens envolta i el que,
directament o indirectament, creem
o destruïm en altres territoris, no es
fruit de la casualitat. Tot té un perquè
i es important conèixer l’entramat
dels principals actors que fan realitat
la cadena agroalimentària que avui
patim. Us convidem a passejar per
Barcelona, a fer un tour, i a descobrir
alguns dels més importants d’aquests
actors. El passeig és gratuït, el que
passa a dins de les seves oficines, no.

www.noetmengiselmon.org

04_ Terminal de Granels.
Líquids, D’entre els productes líquids d’aquest
terminal destaca la recepció de Agrocombustibles amb connexió directa per ferrocarril,
carretera i oleoducte a la resta de l’Estat.
Sòlids, entre aquests destaquen de manera
majestuosa els cereals i la soja.

Empreses de Cerals i Soja
05_ Bunge Ibérica, SA
Moll Contradic | www.bunge.com
06_ Cargill España, SA
Moll Álvarez de la Campa | www.cargill.com
07_ Provimar, SA
Moll Sant Bertran | www.provimar.com
Pertany al Grupo EMS, el líder mundial
de proveidors en transportes marítims,
una peça clau dels aliments quilométrics.
S’encarrega des del lloguer de vaixells de
mercaderies fins a la logística militar.
08_ MERCABARNA
www.mercabarna.es
Mercabarna és imprescindible per entendre
què mengem, d’on ve, a quins preus i molts
dels aspectes claus de la cadena agroalimentaria. Mercabarna (Mercados de Abastecimientos
de Barcelona SA) és la societat gestora de la
Unitat Alimentària que concentra els Mercats
Majoristes de la ciutat de Barcelona, així com
nombroses firmes d’elaboració, comerç, distribució, importació i exportació de productes
frescos i congelats. A Mercabarna hi ha:
Mercats Centrals. Als diferents mercats, la
concentració d’empreses que comercialitzen
aliments en un mateix espai i al mateix temps
fa possible l’establiment dels preus de mercat.
• Mercat Central de Fruites i Hortalisses
• Mercat Central del Peix
• Mercabarna-flor

• Escorxador i Sala de Vendes
Zona d’Activitats Complementàries (ZAC)
• La ZAC desenvolupa tot un seguit d’activitats complementàries al voltant dels Mercats
Centrals i agrupa:
1/ Empreses especialitzades en manipulació,
maduració, elaboració, envasat, conservació,
distribució, importació i exportació de tot
tipus de productes frescos i congelats.
2/ Les centrals de compra de les gran
cadenes de distribució alimentària que es
proveeixen de producte fresc a Mercabarna.

SISTEMA FINANCER/
ESPECULATIU
Un dels màxims exponents de la visió exclusivament mercantilista de l’alimentació i la gran
causa de la crisis alimentaria de preus recent
és el sistema financer i especulatiu alimentari.
09_ BORSA DE BARCELONA
Pg. de Gràcia 19 | ww.borsabcn.es
10_ UBS Bank SA
Av. Diagonal 640 | www.ubs.com/wm-spain
UBS disposa de un dels principals fons
d’inversió en materies primes, entre elles
les alimentaries, l’UBS Bloomberg Constant
Maturity Commodity
11_ Deutsche Bank
Rda. Gral. Mitre, 72-74 | www.dws-spain.com
DWS Investments és la gestora de fons d’inversió del Deutsche Bank. És la tercera més
gran gestora d’Europa i de les 10 principales
gestoras a nivel global. Un dels seus fons
estrelles és exclusivament agroalimentari, el
DWS Invest Global Agribusiness.
12_ Banco Santander Central Hispano
BANIF Pg. Gràcia 82 / Diagonal 568
www.banif.es
També el banc SCH disposa un un fons d’inversió
sobre materies primes (que inclou les alimentaries), el Fondo Santander Materias Primas
13_ ING
Av Diagonal 538 | www.ingdirect.es
També ING disposa de fons especulatius
sobre productes agroalimentaria, com el
Fondo ING (L) Invest Global Growth

ADMINISTRACIÓ

14_ Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. DAR (DARP)
Serveis Centrals. Gran Via de les Corts
Catalanes, 612-614 | www.gencat.cat/dar
Entre les seves funcions destaquem: Les
polítiques d’agricultura. Les polítiques
de ramaderia. Les polítiques de pesca. El
Desenvolupament del món rural. La indústria
agroalimentària i les polítiques d’alimentació.
15_ Departament Innovació, Universitats i Empresa. DIUE
Pg. de Gràcia, 105 | www.gencat.cat/diue/
Entre les seves funcions destaquem:
Comerç interior i l’artesania. Les universi-

tats. El foment de la recerca. La internacionalització de l’empresa catalana.
16_ Departament Política Territorial
i Obres Públiques
Av. Josep Tarradellas, 2-6
www.gencat.cat/ptop
Funcions implicades: La política i la planificació territorial i l’urbanisme. Les polítiques
de sòl. Les obres públiques i infraestructures. Les carreteres, els ferrocarrils, els ports
i els aeroports. Els transports.
17_ Departament de Medi Ambient
i Habitatge
Avinguda Diagonal, 523-525
http://mediambient.gencat.cat/
Funcions implicades: La qualitat i la planificació ambiental i l’estratègia de sostenibilitat
davant el canvi climàtic. L’aigua. Els boscos, la
biodiversitat i la protecció del medi natural. Els
residus. L’impuls de les energies renovables.
18_ COPCA-CIDEM (Ara ACCIÓ)
Edifici COPCA. Passeig de Gràcia, 94
www.acc10.cat
Aquesta Agència del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa neix per tenir
un rol clau en el suport a l’empresa catalana
en la seva internacionalització. Més de 350
persones i una xarxa de 40 oficines arreu
del món al servei de l’empresa: experts
sectorials, consultors, analistes, assessors,
especialistes en transferència de tecnologia,
en inversions estrangeres, en internacionalització, en finançament, etc.

ACADÈMIA-UNIVERSITAT

19_ IRTA
Serveis Centrals. Passeig de Gràcia, 44, 3ª
www.irta.es
L’IRTA és un institut d’investigació de la
Generalitat de Catalunya, que centra la
seva activitat en la investigació científica
i la transferència tecnològica en l’àmbit
de l’agricultura, aqüicultura i la indústria
agroalimentària. Des de els transgènics a la
productivitat ramadera industrial, passant
pel maridatge intens entre la investigació
agroalimentaria i l’agronegoci.
20_ Fundació Catalana per a la Recerca
i la Innovació
Pg Lluís Companys 23 | www.fcr.es
21_ Centre de Investigació Agrigenòmica (CRAG) · consorci CSIC-IRTA-UAB
C/Jordi Girona, 18-26 | www.ibmb.csic.es
Un dels centres més importants de l’engany
científic sobre el tema dels transgènics y manipulació corporativa de la vida. Entre les seves
línies de investigació trobem: Genètica mol.
lecular del desenvolupament i metabolisme
de les plantes, la Genòmica i biotecnologia de
plantes, la Genètica i “millora” de plantes o la
Genètica d’animals de granja.

CADENA
AGROALIMENTARIA
RECURSOS Llavors
22_ Syngenta
Travesera Gracia 73-79 7ª Planta
www.syngentaseeds.es
Syngenta és la primera empresa del món
en herbicides i agrotóxics i la tercera en el
mercat de les llavors comercials. A l’Estat
Espanyol el Grup Syngenta està format per
dues companyies: Syngenta Agro y Syngenta
Seeds, aquesta darrera té la seu a Barcelona
i està especialitzada en la Investigació,
Desenvolupament, Producció i Comercialització de llavors “d’alt rendiment”, incloses les
“varietats” transgèniques.
23_ Fitó
c/ Selva de Mar, 111 | www.semillasfito.com
Una de les principals empreses comercialitzadores de transgèncis a Catalunya.
4Veure també Bunge i Cargill al Port
Lobby Biotecnologia
24_ Biocat
Pg.Lluís Companys, 23 | www.biocat.cat
Biocat és l’organització que promou,
dinamitza i coordina la biotecnologia a
Catalunya. És impulsada per la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona i
integra empreses i entitats que treballen al
sector. És un dels “pools” més importants de
impuls i millora de la percepció social dels
cultius transgènics i conté la part catalana de
ASEBIO (www.asebio.com), que representa
els interessos de les empreses de cultius
transgènics.
Aigua
25_ Aigües de Barcelona (Agbar)
Av Diagonal 211 Torre Agbar | www.agbar.es
Una de les empreses líders en el món pel
que fa a la “gestió” de l’aigua (captació, el
transport i la distribució). Present a tot l’Estat Espanyol i a Argelia, Xile, Xina, Colombia,
Cuba i Méxic, entre d’altres.

PRODUCCIÓ AGROINDUSTRIAL
Agrotóxics
26_ BASF
c/ Can Rabia, 3-5 | www.basf.es
BASF és la principal empresa química
del món, molt abocada darrerament a la
biotecnologíá ha establert diverses relacions
amb Monsanto. BASF Española S.L., té les
oficines comercials a Barcelona i la fábrica
a Tarragona. Fabrica i produeix fertilitzants,
herbicides, materies plàstiques, vitamines i
altres additius per a la industria alimentaria
(saboritzants i aromatitzants)
27_ COMPO
www.compo.es | Joan d’Áustria 39-47
COMPO és el líder europeu del mercat de fertilitzants sintètics per a l’agricultura. Molts
d’aquests productes estan desenvolupats en
col.laboració amb BASF.

Additius i preparats medicamentosos
Lobby
28_ AFCA · Asociación Española de
Fabricantes y Comercializadores de
Aditivos Alimentarios
Viladomat 174, 4 | www.afca-aditivos.org
Associació que reuneix a les principals empreses del sector dels additius alimentaris
que té com a vocació gairebé exclusiva la
interacció amb l’administració en la discussió de la legislació que els afecta.
29_ ADIPREM · Federación Española
Empresarial de Aditivos y Premezclas
para la Salud y la Nutrición Animal
C/ del Pi, 11 1º 5º | www.adiprem.org
La indústria que suministra additius diversos
a l’alimentació animal i, per tant, a la producció industrial de llet, ous i carns, s’agrupa en aquesta associació. Additius i fàrmacs
com saboritzants, colorants, promotors del
creixement, antibiòtics entre d’altres.

ALIMENTACIÓ INDUSTRIAL
Lobby
30_ FECIC · Federació Catalana Indústries de la Carn
Ronda St. Pere, 19-21, 5-6 | www.fecic.es
La Federació Catalana d’Indústries de la Carn
(FECIC) és l’Organització Empresarial que
representa i defensa els interessos de les
empreses del Sector Carni ubicades a Catalunya. Actualment, FECIC agrupa a unes 220
empreses que es dediquen tant al sacrifici
d’animals de les espècies: bovina, porcina,
caprina i equina, com a l’especejament de les
seves carns i a la transformació d’aquestes
carns en productes carnis elaborats.
31_ ASSOCIACIÓ CATALANA D’ESCORXADORS I SALES DE DESFER
Rda Sant Pere, 19-21
Sens dubte, un dels punts claus que
condiciona els preus i les condicions de la
producció de carns, ha estat un actor denunciat diverses vegadesper les associacions
pageses per actuar com a “càrtel” sobre els
preus i condicions que perceben per la venta
del seu producte.
32_ PORCAT · Associació Catalana de
Productors de Porcí
Via Laietana, 32, 2n | www.porcat.org
És una organització empresarial destinada
a representar, promoure i defensar els
interessos comuns de les empreses del sector
porcí industrial català. Actualment PORCAT representa a les empreses que aglutinen a prop
d’un 55% de la producció de porc a Catalunya
33_ FEDERACIÓ AVÍCOLA CATALANA
Via Laietana 36 pl 3ª
www.federacioavicola.cat
34_ ASFAC · Associació Catalana
de Fabricants de Pinsos
Via Laietana 36, pral. 2a | www.asfac.org
És l’associació dels fabricants de pinsos de
Catalunya, una organització que representa

els interessos col.lectius dels seus associats.
Un pals de paller fonamentals del model
agroalimentari intensiu català i de les
importacions de cereals i soja catalanes.
35_ PROCARNIA
Via Laietana 36, pral 2ª
www.procarnia.org
Organitzacions integrants: Federació
Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC) • Federació Avícola Catalana (FAC) • Associació
Catalana de Fabricants de Pinsos (ASFAC) •
Associació Catalana de Productors de Porcí
(PORCAT) • Associació Catalana Empresarial
d’Additius i Premescles per a la Salut i la
Nutrició Animal (ADIPREM) • Associació
d’Empresaris d’Escorxadors i Comerç d’Aviram, Conills, Ous i Caça de Catalunya
36_ DANONE
C/ Buenos Aires 21 | www.danone.es

DISTRIBUCIÓ ALIMENTARIA
Lobby
37_ ANCECO · Asociación Nacional de
Centrales de Compra y Servicios
Avda Diagonal 452, 4ª | www.anceco.com
Representa al 65% de totes les centrals de
compra de l’Estat Espanyol, entre elles a
EUROMADI IBERICA, SA i IFA ESPAÑOLA, SA
38_ CEDAC · Consell Empreses Distribuidores Alimentaries de Catalunya
Via Laietana, 32-34, desp. 64
www.asedas.es
Forma part del Grup ASEDAS, l’Associació
Espanyola de Distribuidors, Autoserveis
i Supermercats, que inclou a Mercadona,
Condis o Consum, entre d’altres.
39_ ANGED
Delegación en Catalunya (El Corte Inglés)
C/ Bolivia 234 Ed. Bolivia | www.anged.es
Están integradas en ANGED las empresas
más representativas del sector de la mediana y de la gran distribución. Empreses com
Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés o Eroski.
40_ ACES · Asociación de Cadenas
Españolas de Supermercados
ACES representa a les empreses de
distribució en format de “supermercats”
que apleguen al 25% de tota la superfície
de venta d’alimentació organitzada. Inclou a
CARREFOUR EXPRESS Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA, MAXI DIA, DIA
MARKET) Sabeco (SABECO, SIMPLY MARKET,
ARO ROJO y 7D) SUPERCOR Eroski (EROSKI
CITY, EROSKI CENTER, CAPRABO, FAMILIA y
ALIPROX) i Supermercados LIDL

CONSUM-publicitat

41_ JOS DE VRIES - Jos de Vries The
Retail Company B.V.
Rambla de Catalunya 121, 3, 2
Empresa especialitzada en analitzar els
hàbits de compra, i dissenyar botigues,
supermercats i centres comercials.

