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La renovació de les concessions administratives dels Mercats Centrals del Peix
i la Fruita, principal objectiu

Joan Llonch, reelegit per quarta vegada
president de l’Associació de Concessionaris de
Mercabarna
Els presidents dels Gremis Majoristes de Fruites i Hortalisses, i Peix, repeteixen com a
vice-presidents primer i segon a la junta.
Barcelona, 21 de maig 2012.- Joan Llonch ha estat reelegit, per unanimitat i per quarta
vegada consecutiva, president de l’Associació de Concessionaris de Mercabarna
(ASSOCOME). També repeteixen en el càrrec els vice-presidents primer i segon, Casimiro
Llorens, president del Gremi Majorista de Fruites i Hortalisses (AGEM)*, i Leandro Serra,
president del Gremi Majorista del Peix (GMP)*, respectivament. Entre els objectius destaca
concloure les negociacions amb Mercabarna per a la renovació de les concessions
administratives dels Mercats Centrals del Peix i de Fruites i Hortalisses. Aquestes concessions
finalitzen l’any 2020 i afecten al 40 % dels membres d’Assocome, els quals són operadors d’un
o altre mercat central.
El president d’Assocome destaca “la bona entesa amb el nou director general de
Mercabarna, Josep Tejedo Fernández” i afirma que, pel que fa a les concessions de lloguer
de la Zona d’Activitats Complementària (ZAC), on operen unes 80 empreses, i els serveis que
finalizen el 2017, “esperem arribar a un acord abans de l’estiu”.
Una altra de les preocupacions de la Junta és seguir potenciant la imatge de l'Associació i, més
concretament, de la figura del majorista d'alimentació en el procés de distribució del producte
alimentari fresc. “Molts ciutadans desconeixen encara quina és la nostra funció” explica
Joan Llonch “ cal donar a conèixer el paper dels mercats majoristes en la regulació dels
preus i la qualitat dels aliments frescos i en el proveïment regular i variat de productes”.
ASSOCOME, constituïda el 8 de juny del 1999, agrupa a la majoria dels empresaris i
operadors, que sota un règim d'autorització administrativa d'ús o de lloguer, desenvolupen la
seva activitat en Mercabarna. Actualment, reuneix un total de 150 associats, a més dels gremis
majoristes Fruites i Hortalisses, i Peix. Traduït en nombre d'empreses, supera les 770

*AGEM: Associació Gremial d’Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona i província.
*GMP: Gremi de Consignataris Majoristes de Peix i Marisc fresc i congelat de Barcelona i província
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