Joan Llonch deixa la presidència d’ASSOCOME,
després de sis reeleccions consecutives

L’empresari Casimir Llorens nou president de
l’Associació de Concessionaris de Mercabarna
Barcelona, 15 març 2021.- L’empresari hortofructícola, Casimir Llorens, ha estat
nomenat president de l’Associació de Concessionaris de Mercabarna, organització
empresarial sense ànim de lucre que agrupa la quasi totalitat de les empreses que
operen al polígon alimentari, així com els gremis majoristes dels mercats centrals de la
Fruita i l’Hortalissa, (AGEM), i el Peix i el Marisc (GMP). Llorens relleva en el càrrec Joan
Llonch, qui ha estat al capdavant de l’associació empresarial des de la seva constitució,
el juny de 1999, amb sis reeleccions consecutives com a president.
Casimir Llorens compta amb una llarga trajectòria vinculada a les organitzacions
empresarials de Mercabarna. Aquest fet li aporta experiència, coneixement i capacitat
negociadora per encarar la responsabilitat al capdavant d’ASSOCOME. Destaca l’etapa com a
president de l’Associació Gremial d’Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona
i Província (AGEM), durant 15 anys (1999 – 2014). En aquest període, Llorens va liderar per als
empresaris hortofructícoles de Mercabarna importants acords amb l’Ajuntament de Barcelona
com el conveni per a la modernització del mercat central, i la negociació i acord marc per a la
renovació de les autoritzacions administratives, fins a l’any 2037, de les companyies que
operen al mercat central. També, durant aquests 15 anys, Llorens va estar el vicepresident
primer d’ASSOCOME, al costat de Llonch.
Casimir Llorens indica que “tot i que encara estem definint el full de ruta amb la
junta directiva d’ASSOCOME, des d’aquesta entitat tenim un objectiu clar: la defensa del
sistema majorista de distribució alimentària, a través dels mercats centrals de fruites i
hortalisses, i peix i marisc, com a una fórmula eficaç i eficient que garanteix l’abastiment
regular d’aliments frescos a la ciutadania”.
Joan Llonch, 21 anys al capdavant d’ASSOCOME
Joan Llonch deixa ASSOCOME després de 21 anys liderant la defensa dels interessos
de les companyies ubicades a Mercabarna. Han estat sis reeleccions consecutives al
capdavant de l’entitat. Empresari visionari i emprenedor, del pas de Llonch per les associacions
empresarials de la unitat alimentària, ASSOCOME (1999-2021) i AGEM (1987-1999), cal incidir
en la seva acció decidida per aconseguir el canvi d’horari, de nocturn a diürn, del mercat
majorista de fruites i hortalisses. Aquest pas posaria les bases per al posterior creixement de la
llotja de Mercabarna, actualment pionera a Europa. També destaquen, de la seva trajectòria a
ASSOCOME, les negociacions i posterior signatura de l’acord marc amb Mercabarna S.A. per a
la renovació dels contractes de lloguer del centenar d’empreses de la Zona d’Activitats
Complementàries (ZAC) de Mercabarna i de les Naus Multiserveis, també al polígon alimentari.
ASSOCOME
L’Associació de Concessionaris de Mercabarna, constituïda el 8 de juny de 1999, agrupa la majoria dels
empresaris i operadors que, sota un règim d’autorització administrativa d’ús o de lloguer, desenvolupen la
seva activitat a Mercabarna. Actualment, reuneix un total de 140 associats, a més dels gremis majoristes
de Fruites i Hortalisses, i Peix i Marisc. Traduït en número d’empreses són quasi 700. La facturació
d’aquestes empreses se situa, en el seu conjunt i segons estimacions d’ASSOCOME, al voltant del 5.000
milions d’euros anuals.
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