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A

quest ha de ser un editorial de
felicitació de Nadal, però què
difícil és sobreposar-se a la situació de crisi que vivim i donar ànims
a tots per tal d’aixecar la moral al nostre col·lectiu i ajudar a afrontar unes
festes plens d’energia i optimisme, tal
com he fet els darrers anys. De totes
maneres, ho intentaré!
Estic convençut que per al nostre sector, l’alimentació, els mercats i les botigues del barri no serà tan dolent. Hem
d’adaptar-nos als temps que corren...
Això serà clar i clau: oferir els nostres
productes de qualitat a preus ajustats
i el nostre impecable Servei i Atenció al
Client, que és el que decantarà la balança
al nostre favor.
Hem d’estar preparats, cal moure’s
una mica més, buscar millor carn (que
no ens faltin llates ni ossos de la pota), i
també hauríem de fer aquella petita millora a la botiga que fa temps que volem
dur a terme (canviar els llums, posar rètols nous o reemplaçar aquella picadora
tan vella que tenim per una nova que fa
la picada més llustrosa i no fa soroll).
Qualsevol millora té un efecte papallona, que retorna amb beneficis per al
nostre negoci.
Guarniu la parada amb garlandes noves i originals, i si podeu, obsequieu als
vostres clients amb algun petit detall
que ompli de joia els nostres cors, fent de
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La meva mare sempre diu que per Nadal no es guanya ni un ral i potser tingui
raó. Entre despeses nadalenques com les
que acabo de comentar, nòmines i hores
extres que hem de retribuir als nostres
treballadors, etc., segur que no en queda
gaire benefici, però, per una altra banda,
fidelitzes i fas campanya publicitària entre els teus clients, que t’ho agreixen la
resta de l’any.
Bon Nadal i millor Any Nou i que la
força us acompanyi!!!
Xavier Gallifa
President del Gremi d’Empresaris
Carnissers i Xarcuters de Barcelona i
Província
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NOTÍCIES DEL SECTOR
MÉS operadors i consumidors

La carn ecològica, un
sector en ple auge
La producció ecològica és
aquella on s’obtenen uns
productes mitjançant sistemes agrícoles i ramaders
naturals, sense utilitzar
químics (hormones, vacunes,
pesticides o transgènics),
respectant el medi ambient i
els cicles naturals de creixement. A través de la producció
ecològica obtenim productes
amb un gust i aroma diferenciats, es potencia i s’afavoreixen
les espècies i races autòctones
i és una font de salut pel consumidor.
A Europa, el ritme d’expansió del sector ecològic continua creixent, amb un augment
de la facturació l’any 2011 del
10%. A nivell estatal, la facturació va créixer un 11,7%,
segons dades del Ministerio
de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente (MAGRAMA), demostrant que l’ecològic és dels pocs sectors que es
troba en constant creixement.
Així mateix, es transmet en el
sector agrícola ramader, on
l’any 2011 Catalunya va continuar destacada en número
d’explotacions
ramaderes
ecològiques, amb un total de

573, situant-se segona en el
rànquing espanyol, després
d’Andalusia.
Aquestes dades s’obtenen
gràcies al constant augment
del consumidor ecològic; de fet,
un 85% de la població catalana
coneix els productes ecològics,
i un 20% en consumeixen. Segons el MAGRAMA, l’any 2010
el 19,6% dels compradors va
consumir productes ecològics
setmanalment; un 35% ho feia mensualment, i un 52,2%,
algun cop. El perfil del consumidor ecològic és una persona
d’entre 35 i 49 anys, que viu
en zones urbanes, treballa, té
estudis superiors i un estatus
mig-alt, i està preocupat per
la salut i el medi ambient. Els
productes més consumits són
fruita i verdura ecològica, pa i
cereals ecològics, ous ecològics
i carns ecològiques, seguit en
menor mesura de vins ecològics i altres productes.
El proper 28 de gener, a
les 16 hores, Mont-Soliu farà
una xerrada sobre el sector
ecològic a les instal·lacions
del Gremi, i acabarem amb
un tast dels seus productes
www.montsoliu.com

Gràcies a la producció ecològica s’obtenen aliments amb un gust i aroma
diferenciats, i s’afavoreixen les races autòctones. Foto cedida per Mont-Soliu.
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El SelfCookingCenter® whitefficiency®, de Rational, és una màquina que
detecta, regula i controla el procés de cocció ideal per a tot tipus de producte.

rational

Cuina ràpida i senzilla
amb SelfCookingCenter
Per cuinar d’una forma ràpida, senzilla i molt competitiva, Rational ens porta el
SelfCookingCenter® whitefficiency®, una màquina que
detecta, regula i controla el
procés de cocció ideal per
a tot tipus de producte, en
funció de les nostres preferències. Fàcil d’utilitzar, fins i
tot per un auxiliar, permet estalviar temps i fins a un 20%
de matèria primera, ja que
s’eliminen les feines rutinàries
i s’optimitzen els processos de
cocció, donant com a resultat
aliments amb una cocció homogènia i una textura tendra,
sucosa i cruixent.
Una altra de les nombroses avantatges del SelfCookingCenter® whitefficiency®
és l’aprofitament de l’equip
durant les 24 hores. Diferents tipus de rostits, com

peces grans de carn, es poden
preparar en cocció nocturna.
Aquesta cocció llarga i suau a
baixa temperatura està especialment indicada per a peces
com una cama de porc, xai o
un gall dindi gran. El resultat
no deixa a ningú indiferent.
A més, compta amb neteja
brillant i descalcificació automàtica amb un consum mínim
de productes de neteja, energia i aigua. I si ho desitja, amb
funció automàtica nocturna.
Per treballar en locals sense
sortida de fums, la solució ideal és la instal·lació de la campana extractora UltraVent®
Plus, que absorbeix tota mena
de bafs i fums.
Per més informació, contacti amb el Gremi o directament amb Rational Ibèrica al
telèfon 93 475 17 50 o al web
www.rational-online.es.

MUSÉE GOURMET

Carns d’importació de primera qualitat

Musée Gourmet és el major
distribuïdor especialitzat en
carns d’importació de primera qualitat. Porten anys proveint a clients de tota Espanya
carns portades dels cinc continents. No només venen, sinó
que assessoren sobre les característiques i peculiaritats de
les carns que comercialitzen.
“La filosofia de la nostra
empresa està orientada a la
innovació. Portem anys apostant per carns desconegudes
en la nostra cultura i posant
tota la nostra il·lusió en elles”,
ens asseguren des de Musée
Gourmet.

Dins de cadascuna de les
carns que subministren, han
creat diferents productes perquè s’adaptin perfectament
a cada negoci. Així, per a les
botigues, carnisseries i supermercats, a més de servir totes
les carns en peces senceres,
han creat uns packs especials
per al lineal de venda.
Aquests packs inclouen informació sobre el continent i
país de procedència, així com
les característiques pròpies de
cada carn i la seva taula nutricional.
Musée Gourmet S.L. està
ubicada a Alcobendas (Ma-

A Musée Gourmet comercialitzen packs especials, que inclouen informació
sobre el país de procedència i les característiques de la carn.

drid), concretament al carrer
San Bernardo, 3, al Polígon
Industrial d’Alcobendas. Pot
contactar amb l’empresa al te-

lèfon 91 293 20 15 o enviant
un correu a info@museegourmet.com.
www.museegourmet.com

C O M PA N Y I A

G E N E RAL
C A` R N I A
`

M E RC A BA R NA
PLATAFORMA CÀRNIA AL SERVEI
DE LA DISTRIBUCIÓ
Canals, especejament,
porcionat preembalat i preparats carnis
DIVISIÓ
MAJOR-EXPORT

DIVISIÓ RESTAURACIÓ

Tel: 93 335 87 99

Tel: 93 336 40 55

Web: cgcarnia.com

I.g.p. ternasco de aragón

Reinvenció en forma de tapes
“Sa, Saborós, Sostenible” i
també deliciós en entrepà
o reconvertit en tapes per a
l’hostaleria. El Consell Regulador aposta pel consum de la
Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.) Ternasco de Aragón en formats nous i molt
populars. Durant el mes de
novembre, ha col·laborat en
els concursos de tapes d’Osca
(del 15 al 25 de novembre) i
Saragossa (del 6 al 16 de novembre).
Les associacions d’empresaris d’hostaleria de les dues
províncies valoren positivament la posada en valor d’un
producte “tan deliciós” com
el Ternasco de Aragón.
Concretament 218 bars,
restaurants i cafeteries ara-

gonesos han participat en la
darrera edició d’aquests concursos gastronòmics. Entre
tots han sumat gairebé 500
tipus diferents de tapes, moltes d’elles amb Ternasco de
Aragón com a producte protagonista.
UNA CARN MOLT VERSÀTIL
Propietaris i cuiners asseguren haver volgut optar al
Premio Especial Ternasco de
Aragón per “l’enorme versatilitat que té aquesta carn a
la cuina”. A més, han valorat
el repte que suposa ”adaptar
a formats molt creatius un
producte que acostumem a
elaborar i gaudir en propostes
tradicionals“.
Des del Consell Regula-

“Muesquico”. ‘Crespillo’ de borratja i ‘morteruelo ‘(guisat de Ternasco de
Aragón) amb salsa de mel. Tapa elaborada per Babel Café.

“Timbal de Ternasco de Aragón con cebolla de fuentes”. Espatlla de Ternasco
de Aragón, ceba, patata, cognac, vi blanc, llorer, all i romaní. Tapa elaborada
per La Rinconada de Lorenzo.

dor de la I.G.P. Ternasco de
Aragón volen animar als carnissers de Barcelona a oferir
als seus clients alternatives
divertides al consum tradicional d’aquesta carn. D’aquesta

manera, pretenen mantenir
la vitalitat dels seus negocis,
aportar nous arguments de
venda i despertar la curiositat
del client.
www.ternascodearagon.es

Terrina de Ternasco de Aragón farcida de pernil de Teruel saltejada amb
xoriço i llonganissa de Villa Mayor amb xopet de torró de rovell i borratja en
tempura. Tapa elaborada per El Cocinero de Goya.

I Trobada ateliet

Èxit d’assistència
El passat 21 d’octubre, es va
celebrar a Montcada i Reixac (Barcelona), la I Trobada
Ateliet, una fira pensada exclusivament per a comerços
d’alimentació i productes
artesans. Els organitzadors
van mostrar la seva satisfacció davant la important xifra
d’assistència, ja que es van
comptabilitzar un total de 83
empreses, que van aportar
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prop de 300 visitants.
Els expositors participants
van ser llueixo, Zermat, Creu,
SL, Rational, Artesans Cobera,
Rajolí d’Or, Sivill Milà, Celler
Mas-Roig, Txogitxu, Maison
Samaran, Betty, Fromagers,
Pernils Pastor, Embotits Turet, l’obrador de Maria Griful,
Sertina, Embotits Hortanco i
Casa Boix, entre d’altres.
www.ateliet.net

La I Trobada Ateliet, celebrada el passat 21 d’octubre, va rebre uns 300
visitants. Foto cedida per Cruz SL.

balika

Vaques i vedelles
de gran qualitat

L’empresa navarresa Balika,
comercialitza una àmplia
oferta de carns, precuinats i
formatges de gran qualitat.
Ara ens centrarem en les carns
de vaca i vedella.
La D.O. Ternera Navarra empara vedelles de races millorades durant molts anys, provant
alimentació, utilitzant programes genètics i amb molt esforç
per part dels ramaders navarresos, el govern i empreses
com Balika o Carnes Echegor.
La vedella s’alimenta amb llet
materna fins els quatre mesos
d’edat, quan s’introdueixen
pinsos. Als 6/7 mesos, deixa
la llet i s’alimenta de farratges
i pinsos compostos, i se sacrifiquen quan tenen entre 10 i
12 mesos. A Balika ofereixen
canals senceres o desossades,

així com tot tipus d’especejament i triperia.
Aquesta empresa també
comercialitza carn de vaca importada d’Àustria i Alemanya,
que té la qualitat que es busca
a Balika. Els animals se sacrifiquen amb cinc anys, edat que
combina perfectament la carn
tendra amb l’excel·lent sabor
que li donen aquests anys de
vida i alimentació.
www.balika.es

mercat del carmel

Premi a la millor
iniciativa col·lectiva
L’Associació de Comerciants
del Mercat del Carmel es va
emportar el premi a la millor
iniciativa col·lectiva per la
campanya promocional d’un
10% de descompte a tots els
establiments. Segons el president de la Junta de Comerciants del mercat, aquesta
iniciativa, que va durar vuit

setmanes i va comptar amb la
participació de 25.000 famílies, “va aconseguir fidelitzar a
la gent i que tots els venedors
ens poséssim d’acord”.
Aquest guardó es va donar
en el marc de la tercera edició de “Barcelona, els millors
mercats del món”.
www.mercatdelcarmel.com

L’Associació de Comerciants del Mercat del Carmel va ser guardonat amb el
premi a la millor iniciativa col·lectiva.

A FONS
carn de kobe

Una delícia única arribada del Japó

D

iuen d’ella que és la
carn més cara, exòtica i deliciosa del món.
Es desfà al paladar i a partir
d’ella s’obtenen peces de rellom, llom, xoriço o hamburgueses. La vedella de Kobe,
procedent de la raça bobina
japonesa wagyu, és un plaer
exclusiu, i la seva fama tanca
no pocs mites i secrets.
Encara que la carn de Kobe
no es va fer popular entre els
paladars més gourmets fins
a fa dues dècades, els caps
de bestiar de wagyu van ser
introduïts al Japó al segle II, i
estaven pensats per alimentar
amb proteïnes als treballadors
que conreaven arròs.
Una de les principals característiques d’aquesta carn
és que té menys grassa que
altres races i que aquesta es
troba a la part muscular. És
sucosa, de textura tendra i,
gràcies al seu elevat percentatge d’àcids grassos insaturats i poliinsaturats, evita
problemes d’oxidació.
Kobe, la ciutat d’origen
d’aquesta carn, és una pobla-

Tires de costella de carn de Kobe.
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ció japonesa situada a 600
km de Tòquio. Té una població
d’un milió i mig d’habitants
i, segons expliquen, els grangers de la regió van inventar
a principis del segle XIX una
particular tècnica per criar als
exemplars de wagyu, consistent en alimentar-los amb
cervesa per estimular l’apetit
i neutralitzar la producció de
grassa, banyar-los amb sake
per mantenir la qualitat de la
pell, massatgear-los diàriament per relaxar el to muscular i mantenir-los entretinguts
amb música clàssica. No obstant això, altres declaracions
de grangers japonesos s’allunyen de la llegenda, afirmant
que el secret bàsic de la carn
de Kobe és una dieta basada
en herba seca, grans de blat,
ordi i aigua mineral. I una genètica única, per descomptat.
Saber què hi ha de cert i
què no en la tècnica de cria de
la carn de Kobe és complicat,
a causa del secretisme dels
grangers i al fet que cadascun
d’ells utilitza una tècnica particular. El que sí és cert és que

Entrecot de vedella de wagyu.

tots han de complir una sèrie
de regles estrictes per certificar la procedència: criar el bestiar en la prefectura de Hyogo,
la capital de la qual és Kobe;
que la carn sigui d’una femella
o d’un mascle castrat; sacrificar-lo en un escorxador de la
prefectura, i que la carn tingui
un nivell de greix i qualitat determinat. De fet, l’autenticació
de la carn de bou de Kobe es
basa en l’índex de massa corporal. En bones condicions,
aquesta no passa del valor de
6, la qual cosa significa que el
greix d’aquest tipus de carn és
pràcticament inexistent.
DE JAPÓ AL MÓN
La producció a nivell local
d’aquest tipus de carn és mínima. Dels 1,2 milions de caps
de bestiar que se sacrifiquen
a l’any a Japó, només 5.000
són de Kobe, és a dir, un 0,4%.
Per les seves característiques,
la raça wagyu va ser declarada al país nipó patrimoni nacional, per la qual cosa es va
prohibir la seva exportació. No
obstant això, la prohibició va
aconseguir sortejar-se i avui
dia existeixen explotacions

ramaderes d’aquesta raça de
bou en països com Argentina,
Xile, Uruguay, Mèxic, Estats
Units o Austràlia.
També a Espanya podem
trobar granges de bous wagyu, a partir dels quals s’obté
la carn de Kobe. Per garantir la qualitat del producte,
és essencial comptar amb
exemplars que tinguin una
puresa genètica semblant a
la del bestiar japonès. També
és important dur a terme una
rutina exigent d’alimentació i
benestar que afavoreixi el correcte desenvolupament dels
animals. En algunes explotacions s’alimenta als bous amb vi
barrejat amb aigua en la seva
última etapa de vida, que ha
de transcórrer sense cap tipus
d’estrès. En aquest sentit, el
sacrifici ha de fer-se amb la
major rapidesa possible, per
evitar que l’animal s’estressi.
Tantes atencions en el procés de criança es reflecteixen
en el preu de la carn de Kobe.
A Espanya, un quilo de rellom
de wagyu pot adquirir-se per
uns 90 euros. Sens dubte, un
plaer no apte per a totes les
butxaques. ●

Fàbrica i Comercial:
Josep Bastús i Planas, 7 · Pol. Ind. Fontsanta
08970 SANT JOAN DESPÍ (Barcelona)
Tel. 93 477 05 00 · Fax 93 477 03 76
montier@decomerca.com
www.decomerca.com

Posi la reforma del seu establiment
en mans d’uns professionals

Fabricació pròpia en acer inoxidable, fusta i polièster

ABANS DEL TAULELL
la importància dels valors intangibles 

Els valors afegits que ens
diferencien de la competència
Vicenç Mor

Vicepresident del
Gremi d’Empresaris
Carnissers i Xarcuters de Barcelona i Província

E

l valor afegit és la
suma dels valors addicionals que adquireixen els béns i els serveis en
transformar-se en el procés
de producció. Heu calculat la
quantitat de valor afegit que
poseu en el vostre producte
actualment? Us heu parat a
pensar quin és el tipus de valor que podeu afegir als vostres productes?
Sabeu que hi ha uns valors
tangibles i uns altres intangibles. Els primers es quantifiquen de forma material i es
mesuren contant, mentre que
els segons només es poden
qualificar a nivell emocional o
amb els sentits i, per tant, són
molt difícils de calcular.
Si partim de la base d’obtenir un bon producte, i de tenir una tècnica de tall notable,

una bona base per elaborar i
unes instal·lacions dignes i
netes, ja podem dir que tenim
la plataforma per afegir valors als nostres productes i al
nostre servei, i que resultaran
ser la clau per diferenciar-nos
de la competència.
VALORS INIMITABLES
La competència ens pot imitar en tot el que és tangible,
és a dir, en tenir el mateix
producte, el mateix preu, amb
bons professionals del tall,
fins i tot amb decoracions i
estètiques semblants, però en
tot allò que no es pot tocar o
quantificar és on es troba la
gran diferència. Ningú és com
tu, tu ets un ser únic i només
tu tens la clau d’aquestes diferències que poden donar un
valor afegit a tot el teu producte i, per tant, a l’acte de
vendre.
Seguint el fil del meu anterior article, crec que és important ressaltar els valors
personals i ficar-los de ple a

Tant a la nostra feina com a la vida en general, és important tenir integritat,
empatia i una comprensió incondicional.
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Per diferenciar-nos de la competència, és fonamental ressaltar els valors
personals i introduir-los de ple a la nostra feina.

la nostra feina, amb l’objectiu
de trobar la plenitud per la
via de la professió i, per tant,
ser una mica més feliços quan
ens aixequem per anar a la
botiga.
Tenint com a base la integritat, és a dir, sent coherent
amb el que es pensa, amb el
que se sent i amb les emocions, es pot dir que ja ets un
ser autèntic, no tens dualitats
morals, no dius que fas el que
no fas, etc. El següent pas és
l’empatia o tenir la sensibilitat de saber què senten els
altres, que no vol dir sentir el
mateix que ells, sinó tenir la
capacitat d’entendre el seu
estat d’ànim i el motiu. Un
altre valor molt important és
la comprensió incondicional,
i que vol dir que sigui qui sigui aquella persona amb què
tractes, com a mínim es mereix ser escoltat i comprés.
Tenir la plena consciència que això ens pot conduir
a donar un valor afegit a tot

allò que fem, i sobretot a millorar la nostra relació amb
la gent, és el valor intangible
però real i inimitable que podem afegir al nostre negoci.
Senzillament, perquè tractem
amb persones, i les persones
no són números ni calculadores, sinó centres emocionals
i sentimentals que desitgen,
miren, oloren, senten, odien,
rebutgen... com tu i com jo.
Per això, convido a reflexionar una mica quan parlo
d’honestedat, de cortesia, de
credibilitat, de comprensió, de
fiabilitat, de seguretat, de comunicació, d’art, de capacitat,
d’experiències, de confiança,
de compartir, d’amabilitat,
d’educació, de formació, de
simpatia...
Són les altres percepcions
que pots emetre des del teu
taulell i que no són la carn, el
preu o la netedat, sinó el valor afegit que només tu pots
donar al teu negoci, a la teva
vida. ●

LA CUINA AL MÓN
VARIETATS I PLATS TÍPICS

Com cuinen la carn a Austràlia?
Albert Campoy
Col·laborador
del Gremi

E

n aquesta entrega de
“La cuina de la carn
al món” anirem fins
a la llunyana Austràlia, on
ara està començant l’estiu i
el bon clima. És un dels països més grans del món, tot i
que presenta una densitat de
població molt baixa, ja que la
majoria dels seus habitants
es concentren a les costes, tot
formant una de les regions
desèrtiques més grans existents.
Presenta una de les civilitzacions més antigues que es
coneixen, els aborígens, que
conviuen amb una societat
molt avançada i amb moltes
influencies d’arreu. Per això, en els últims anys s’està
buscant un equilibri entre
ambdues per tal de formar
una cultura més homogènia
i unificada. Aquest fet genera que s’estiguin recuperant
ingredients natius amb l’ob-

La carn de Bou Wagyu, també coneguda com a carn de Kobe, és apreciada mundialment pel seu greix infiltrat i el seu
intens, extraordinari i suculent sabor.

jectiu de crear una nova cuina
australiana.
Austràlia, a més de consumir les varietats de carn més
comuns de la resta del món,
també en té d’altres pròpies i
igualment populars, com són,
per exemple, les de cangur,
emú i cocodril.

La de cangur és una de les carns vermelles més saludables que existeixen, ja
que té un alt contingut en proteïnes i és baixa en greix.
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CANGUR
El cangur és un marsupial que
habita només a Austràlia.
Aquests animals no es crien
en granges i donen una de les
carns vermelles més saludables que existeixen, ja que té
un alt contingut en proteïnes
i és baixa en greix.
La carn de cangur la podem consumir de diferents
maneres:
- Crua, ja que al ser salvatge té un baix contingut
en greix. Un plat molt típic és
l’steak tartar.
- A la graella, on s’utilitzen
parts com el llom. Quan es
cuina, s’ha de deixar rosada
per dintre per tal que no quedi dura i resseca.
- O bé estofada, on es fan
servir parts com la cua del
cangur, que té un alt contingut en col·lagen, i amb la qual,
per exemple, es fan sopes,
croquetes, etc.

EMÚ
L’emú és una varietat d’au
que es consumeix des de fa
molts anys, però tan sols es
cria en granges des de 1990.
És una carn fosca amb poques
vetes de greix que té una lleugera aroma a caça i s’ha de
menjar poc feta.
COCODRIL
El cocodril proporciona una
carn blanca, tendra i sucosa,
que podríem situar entre la
del peix i el pollastre. Té una
aroma molt delicada que es
complementa amb adobs. Les
parts més utilitzades són el
llom i la cua.
LA VEDELLA WAGYU
Un aspecte a destacar és que
en aquest país trobem una
de les vedelles més selectes
i amb més bon prestigi del
món, la Wagyu. És una varietat que gaudeix d’una pre-

disposició genètica consistent
en tenir una carn molt vetada
de grassa. A més, és criada
amb el millor tracte possible.
Aquesta representa un 3%
del total del ramat australià i
el quilo pot arribar a assolir un
preu de 250 euros.
PLATS TÍPICS
El plat carni nacional per excel·
lència és el pastís de carn,
que es pot elaborar de diverses maneres. Per exemple, a
l’Austràlia meridional cuinen

el pie floater, un pastís de
carn picada de bou que es serveix boca avall (flotant) sobre
una salsa de pèsols i amb una
mica de salsa de tomàquet.
L’any 2003 va ser reconegut
com a Patrimoni Cultural de
l’Austràlia meridional per la
National Trust of Australia.
Un altre plat nacional de
carn molt popular és el chiko
roll, que presenta semblances
amb el rotllet de primavera i
es fa amb carn de xai, verdures i espècies. ●

Llocs d’interès
Musée Gourmet S.L.
C/ San Bernardo nº 3 - Pol. Ind. Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: 91 293 20 15 • Fax: 91 293 22 50
info@museegourmet.com • www.museegourmet.com

L’emú és una varietat d’au que es consumeix des de fa molts anys a
Austràlia, però que des de 1990 només es cria en granges.

Servei integral per al professional de la carn
Mescles d’espècies i preparats • Marinades • Ingredients i additius • Estris • Equipament professional • Petita maquinària...
C/ Potosí, 28-30 – 08030 Barcelona. Sortida 30 de la Ronda Litoral (al costat de La Maquinista)
Horari: De dilluns a dijous, de 8.30 a 17.30 h. Divendres, de 8.30 a 14 h. Aparcament per als nostres clients
Tel: 93 360 09 70 pratsnadal@pratsnadal.com www.pratsnadal.com

SEGURETAT ALIMENTÀRIA
CONCEPTES BÀSICS 

La traçabilitat a la carnisseria
Carolina Cucurella
Departament tècnic de la Asociación
Nacional de Almacenes Frigoríficos de Carnes y
Salas de Despiece (ANAFRICGREMSA), la Asociación
Nacional de Industrias Cárnicas
de Ovino-Caprino (ANICOC) i la
Asociación Nacional de Ganaderos-Recriadores de Ganado
Ovino de Carne (OVICEBO)

L

a traçabilitat s’entén
com la possibilitat de
seguir el rastre d’un aliment al llarg de les seves etapes de producció, transformació o distribució (entenent
que el concepte de distribució inclou el punt de venda
al consumidor final, com és
el cas de les carnisseries). La
traçabilitat exigeix poder iden·
tificar qualsevol producte, des
de la recepció de les matèries
primeres fins al procés d’ela·
boració, exposició i venda.

Què ens permet la
traçabilitat?
Permet obtenir dades sobre un
determinat producte, els seus
ingredients, proveïdors, etc.
En cas que hi hagi un proble·
ma com, per exemple, una in·
toxicació, si coneixem la tra·
çabilitat del producte que l’ha
causat, podem destruir només
aquella o aquelles partides que
sabem del cert que estan afec·
tades; en canvi, si no coneixem
la traçabilitat dels productes i
sabem que hi ha hagut alguna
incidència, hem de destruir to·
ta la producció.
Quina és la base legal?
La traçabilitat dels productes
alimentaris ve definida en el
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Reglament (CE) nº178/2002,
pel qual s’estableixen els prin·
cipis i requisits generals de la
legislació alimentària, es crea
l’Autoritat Europea de Segu·
retat Alimentària i es fixen els
procediments relatius a la se·
guretat alimentària.
Cal prestar atenció al que
estableix aquest reglament, ja
que és d’aplicació a les carnis·
series, i defineix una sèrie de
responsabilitats de les quals
en parlarem en una altra edi·
ció. Ara ens ocupa l’article 18,
que estableix que:
1. En todas las etapas de la
producción, la transformación
y la distribución deberá asegurarse la trazabilidad de los
alimentos, los piensos, los animales destinados a la producción de alimentos y de cualquier otra sustancia destinada
a ser incorporada en un alimento o un pienso, o con probabilidad de serlo.
Això vol dir que les carnis·
series estan sotmeses a aques·
ta obligació, ja que el mateix
reglament defineix que afec·
ta també als punts de venda a
consumidor final.
2. Los explotadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos deberán poder
identificar a cualquier persona
que les haya suministrado un
alimento, un pienso, un animal
destinado a la producción de
alimentos, o cualquier sustancia destinada a ser incorporada en un alimento o un pienso, o con probabilidad de serlo.
Para tal fin, dichos explotadores pondrán en práctica sistemas y procedimientos que permitan poner esta información

La traçabilitat permet seguir el rastre d’un aliment al llarg de totes les seves
etapes i facilita la localització dels productes afectats per una contaminació.

a disposición de las autoridades competentes si éstas así lo
solicitan.
Hem de ser capaços de, en
qualsevol moment, poder faci·
litar la relació dels nostres pro·
veïdors de mercaderia, tant de
carn com d’espècies, sals, addi·
tius i qualsevol altre producte.
3. Los explotadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos deberán poner
en práctica sistemas y procedimientos para identificar
a las empresas a las que hayan suministrado sus productos. Pondrán esta información
a disposición de las autoridades competentes si éstas así lo
solicitan.
Cal tenir un sistema que
permeti identificar en tot mo·
ment els proveïdors dels pro·
ductes, però no cal tenir una
gran base de dades informatit·
zada. Us donem algunes pistes:
• Arxiu ordenat de factures i
albarans.
• Identificació de lots, data
d’elaboració o sistema equi·
valent.
• Control de productes elabo·
rats al propi establiment (fit·
xes d’elaboració).

4. Los alimentos o los piensos comercializados o con probabilidad de comercializarse
en la Comunidad deberán estar adecuadamente etiquetados o identificados para facilitar su trazabilidad mediante
documentación o información
pertinentes, de acuerdo con
los requisitos pertinentes de
disposiciones más específicas.
Les carnisseries no estan
obligades a tenir traçabilitat
endavant, ja que són punts de
venda a consumidor final, pe·
rò sí en el cas de venda a col·
lectius, restaurants o sucur·
sals, ja que en aquests casos,
les carnisseries no actuari·
en com consumidor final, i per
tant, en cas d’alguna alerta és
molt més fàcil trobar a quin cli·
ent ha anat un determinat lot
de producció per retirar i des·
truir-lo, i no tota la producció.
En definitiva:
I. Obligacions:
Els operadors de cadena ali·
mentària (incloses les carnis·
series i qualsevol altre punt de
venda al consumidor final) han
de poder identificar d’on ve un
producte (un pas endarrere)
i cap a on va el producte (un

pas endavant, excepte quan es
tracti de venda directa a con·
sumidor final).
El Reglament (CE) nº
178/2002 crea una obligació
als operadors en termes de re·
sultats a obtenir, però no deta·
lla com s’ha de fer, i, per tant,
deixa total llibertat i flexibilitat
perquè cada empresa decideixi
com fer-ho.
II. Sistemes de traçabilitat:
Un sistema de traçabilitat un
“pas endavant i un pas enre·
re” s’assoleix quan l’empresa
disposa d’un sistema de regis·
tre que identifiqui al proveïdor
immediat. Establint un enllaç
proveïdor-producte i un enllaç
“producte-client” (excepte si
el client és el consumidor final).
III. Productes als que s’ha
d’aplicar la traçabilitat:
Carn, preparats carnis, produc·
tes carnis, i qualsevol altre pro·

ducte que es vulgui comercia·
litzar o que estigui destinat a
ser incorporat com a ingredi·
ent (additius, espècies, aroma·
titzants, etc.).
IV. Traçabilitat interna: sí o no?
Excepte la carn de vacum, que
té una traçabilitat específica, el
reglament no obliga a establir
un enllaç entre les entrades i
sortides dels productes. No hi
ha requeriments de registrar
quins lots han estat utilitzats
o combinats entre ells per cre·
ar nous lots, tot i que el Regla·
ment apunta que un sistema
de traçabilitat interna benefi·
ciaria als operadors en cas de
requerir-ne la retirada especí·
fica de productes, estalviant
temps i diners. Per tant, és re·
comanable que els operadors
desenvolupin un sistema de
traçabilitat interna en relació
a la naturalesa de la seva ac·
tivitat. La decisió del nivell de

detall de la traçabilitat inter·
na és qüestió dels operadors,
que ho valoraran en funció de
la relació costos/beneficis i de
la grandària del seu negoci.
Per aquelles empreses que
posin en marxa la traçabilitat
interna, és de vital importàn·
cia identificar i agrupar els pro·
ductes per lots. Els recomanem
que un lot es formi per partides
de producció o conjunt d’uni·
tats de venda manipulades,
fabricades o envasades en les
mateixes circumstàncies, i per
tant, són susceptibles de te·
nir els mateixos riscos. Queda
a criteri de l’empresa com li dó·
na nom al lot, tenint en comp·
te el RD 1808/1991, així com
la mida del lot.
La traçabilitat interna del
producte consisteix bàsica·
ment en un registre que relaci·
oni cada lot de producció propi
de l’empresa amb:
• Els lots de productes de tots

els productes que han partici·
pat en la seva producció.
• Clients o empreses destinatà·
ries (excepte consumidor final)
Conclusió
El mínim exigible a un esta·
bliment de venda al consumi·
dor final pel que fa la traçabi·
litat no hauria de suposar cap
mena de dificultat als comer·
ciants. Però és imprescindible
poder donar una resposta rà·
pida quan la demana l’autori·
tat competent.
Contra més acurada sigui
la traçabilitat, més fàcil és lo·
calitzar els productes afectats
per una contaminació. El que
col·loquialment es coneix com
número de traçabilitat no és
res més que el número que ca·
da establiment assigna a un
lot per identificar-lo (pot ser la
data de producció).
És del tot aplicable, no és
ciència ficció. ●

Amb la nova reforma laboral s’estableix un contracte bonificat per a
empreses que tenen menys de 50 treballadors.

ASSESSORIA JURÍDICA TALL

15

REPORTATGE
visitem quatre carnisseries agremiades

El Mercat del Carmel

El Mercat del Carmel, inaugurat l’any 1969, ha viscut diverses reformes en la
dècada dels 90, com la construcció d’una central d’energia solar.

L

’any 1969, ja fa 43
anys, s’inaugurava el
Mercat del Carmel,
amb el qual es volia donar
servei als habitants d’un
barri que va patir una gran
transformació arran de l’arribada d’immigrants de la
resta d’Espanya durant la
dècada dels anys 1960.
Fins al mercat d’aquest
barri ens hem acostat per
parlar amb els propietaris i
dependents de quatre parades que formen part del Gremi d’Empresaris Carnissers i
Xarcuters de Barcelona i Província.

Carns Jordan
La primera carnisseria que visitem és Carns Jordan, on ens
atén en Josep, l’encarregat de
la parada, que va començar a
treballar com a aprenent per
a l’Emili Jordan fa més de 36
anys. Aquesta és la seva tercera etapa a l’empresa, que
té com a filosofia “donar la
millor qualitat possible a un
preu raonable, adaptant-se al
mercat”, assenyala.
Per al Josep, un dels punts
forts d’estar en un mercat és
que la gent encara valora el
tracte directe i la confiança
que et dóna la persona que

A Carns Jordan, a les parades 149 i 161, ens rep en Josep, el seu encarregat,
qui va començar a treballar en l’ofici a mitjans de la dècada dels 70.
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tens darrera del taulell, a més
del fet de tenir més possibilitats d’escollir el producte.
En canvi, el punt feble dels
mercats és el seu horari, que
“ha quedat desfasat en relació amb el que té la gent ara.
No obstant, els intents d’ampliar la jornada no han tingut
els resultats desitjats, ja que
la gent no associa els mercats
amb la tarda. En definitiva, és
el peix que es mossega la
cua”, apunta en Josep.
CARNES SELECTAS BODET
De la mateixa opinió és l’Ernest Bodet, propietari de Carnes Selectas Bodet, qui afegeix que el que ha de fer un
carnisser és “anar-se adaptant als gustos i necessitats
del públic”.
I això és el que han fet des
de sempre en aquesta parada, que va inaugurar-se just
el dia en què obria les seves
portes el Mercat del Carmel,
ara fa 43 anys.
Així, a més de les carns i
els productes de tota la vida,
en aquesta carnisseria tro-

bem una gran varietat
d’hamburgueses, mandonguilles, arrebossats o pinxos,
tot per satisfer a un client
que cada cop demana més facilitats, amb productes elaborats i ràpids de cuinar.
CARNISSERIES OLIVELLA
Ens apropem ara a Carnisseries Olivella, on ens espera en
Frederic Olivella, propietari de
la parada i president de la
Junta de Comerciants del
Mercat del Carmel.
En Frederic, ara jubilat, va
aprendre l’ofici des de ben
petit, quan a les vacances
ajudava a la carnisseria dels
seus pares. L’any 1971, juntament amb la seva dona, va
comprar al seu germà les parades 121 i 122 del mercat, i
uns anys més tard van adquirir l’espai actual i posteriorment una altra petita parada.
Amb la crisi de les vaques boges, l’any 2001, van decidir
unificar tot en un únic punt
de venda i van traspassar les
altres dues parades.
El passat mes de setem-

Carnes Selectas Bodet, a les parades 17 i 18 i 29 i 30, va aixecar la persiana el
mateix dia que es va inaugurar el Mercat del Carmel.

Carnisseries Olivella, a les parades 124, 125 i 133, porta més de 40 anys
donant servei als habitants del barri barcelonès del Carmel.

bre, es va produir un altre
punt d’inflexió a Carnisseries
OIivella, quan els seus propietaris i en Fernando, de Carnisseria Ruiz, van arribar a un
pacte per unir les seves forces i reunir en un mateix punt
a les dues clienteles. “La parada d’en Fernando ens dóna

un altre tipus de producte,
més centrat en elaborats. A
més, ell ja havia treballat
amb mi als anys 90 i, per
tant, apart de la confiança
que ens dóna, ha adquirit en
gran part els hàbits i la manera de treballar de Carnisseries Olivella”.

Bosses de plàstic totes mides
Papers (plastificats, parafinats...)
Bosses per retractilar
Bosses per a fer el buit
Productes Químics-Higiene
Safates de tot tipus i mides

De dijous a dissabte, Carnisseria Ruiz, a les parades 121-122, ofereix una gran
varietat d’elaborats, como canalons, hamburgueses, croquetes, salsitxes, etc.

CARNISSERIA RUIZ
“La veritat és que el resultat
d’aquesta unió és molt bo”,
ens assegura en Fernando,
qui fa 37 anys que va començar en l’ofici, tot i que també
ha passat per altres branques
del sector, com els escorxadors. De fet, aquest carnisser

assegura que cada dia va a
l’escorxador a triar el millor
gènere. “Per fer això m’he
d’aixecar a les quatre de la
matinada i després venir al
mercat, però jo em quedo
més tranquil triant jo mateix
el gènere. I això la clientela
t’ho agraeix”, conclou. ●

Oueres (cartró i plàstic)
Film per envasar
Alumini (rotllos i safates)
Cel·lofana per hamburgueses
Rotllos per balances
... i molts productes més

Oferim tota mena de bosses de plàstic degradable
Col·laborem amb el medi ambient
· PER UN MÓN MÉS NET ·
PAPERS - BOSSES - PLÀSTICS - CEL·LULOSES - IMPRESOS
Carrer Can Magí, 11-13 - Polígon Industrial Santiga
08210 - Barberà del Vallès (Barcelona)
Telf. 937 180 312 - Fax 937 291 465
salvi@papelessalvi.es - www.papelessalvi.es

TENDÈNCIES
CARNISSERIA CINTA

Xampis farcits i farcellets de vedella

L

a Carnisseria Cinta, situada al Mercat de la
Concepció de Barcelona, està especialitzada en
vedelles catalanes, bou de
Galícia, xai d’Aragó, cabrit
d’Almeria i Catalunya, així
com un ampli ventall de farcits, hamburgueses i precuinats. En els darrers temps han
introduït el Bou Angus, amb
dues procedències diferents:
Nebraska i Irlanda.
La Cinta mare, ja retirada,
va ensenyar a les filles l’ofici
i la creativitat que desprèn el
seu taulell. Si més no, amb el
pas dels anys s’hi han anat
sumant idees, entre elles
aquests “xampis farcits”,
tota una manera d’innovar,
menjant carn i verdures al
mateix temps. La base del
farcit d’aquests “xampis” és
la carn picada de vedella, a la
que s’hi suma, per exemple,
el formatge de cabra en rotlle, el mousse de foie, la ceba
torrada amb formatge i una
mica de sobrassada, així com
altres varietats. Com veureu a
la fotografia, estan a puny per
posar al forn i, apa!, a menjar.

Aquesta carnisseria ens
presenta també els farcellets
de vedella, que consisteixen
en unes “boletes” de carn farcides amb poma, roquefort i
nous, figues i foie i moltíssimes variacions. Ens recomanen daurar els farcellets una
mica en la mateixa cassola,
afegir-hi ceba a làmines molt
primetes, deixar coure 10 minuts, regar-ho amb una mica
de vi blanc i continuar la cocció 10 minuts més. I ja estan a
punt! Per acompanyar-los ens
recomanen una compota de
poma i/o un puré de carbassa,
ara que és el temps.
Mantenir la tradició i combinar-ho amb la innovació i
la modernitat és un dels objectius d’aquesta carnisseria. És per aquest motiu que
van introduir-se al Facebook:
“D’entrada, ens costava una
mica d’imaginar aparèixer a
les xarxes socials i que introduir les noves tecnologies a
una carnisseria pogués tenir
sentit, però estem descobrint
tot un món mès enllà del nostre taulell. Tenim moltes idees
i projectes, anirem pas a pas

Els ‘xampis farcits’ estan elaborats a base de carn picada de vedella, a la que
s’hi afegeix formatge de cabra en rotlle, mousse de foie, sobrassada, etc.

amb molta il·lusió per poder
dur-los a terme”.
L’objectiu d’aquest establiment també és continuar
aportant qualitat al comerç
de proximitat, ja sigui la petita botiga o als mercats. “Som
unes enamorades dels mercats, inconscientment aquí o
quan surts fora, sempre acabes entrant a un mercat, on
trobes producte fresc, quali-

tat i servei, atributs que ens
caracteritzen”,
assenyalen
aquestes carnisseres. I com
no, el Mercat de la Concepció
és un exemple!! ●
Carnisseria Cinta
Mercat de la Concepció
Aragó, 313-317
0800 9 Barcelona
Parades 52-53
Tel: 93 207 38 59

COMPARTEIX LES TEVES IDEES INNOVADORES
Tu també has creat un nou producte o servei? Has posat en marxa alguna iniciativa
per atraure clients? Has modernitzat
el teu establiment i vols donar-lo a
conèixer?
Al Gremi volem fer-nos ressò de les últimes tendències al nostre sector, i per això
t’animem a que ens expliquis el teu cas d’èxit.

Els farcellets de vedella elaborats per Carnisseria Cinta són unes boles de carn
farcides amb poma, roquefort, nous, figues i foie.
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Envia la teva història al correu electrònic
gremicarnissers@ono.com i sortirà publicada en
aquestes pàgines.

ASSESSORIA JURÍDICA
modificació de la llei

La jubilació
Ricard Pell
i Codina
Advocat

A

ra que ens aproximem
al 2013 voldria recordar la modificació de
la jubilació i passo a fer un
resum dels trets més característics, tenint en consideració
que és una reforma d’aplicació progressiva. La jubilació
queda definida en una nova
redacció de l’article 161 de la
Llei de la Seguretat Social, en
els termes següents:
«1. Tenen dret a la pensió
de jubilació, en la modalitat
contributiva, les persones incloses en aquest règim general
que, a més de la general exigida a l’apartat 1 de l’article
124, reuneixin les condicions
següents:
a) Haver complert 67
anys d’edat, o 65 anys quan
s’acreditin 38 anys i 6 mesos
de cotització, sense que es tingui en compte la part proporcional corresponent a les pagues
extraordinàries.
Per al còmput dels anys i
mesos de cotització s’han de
prendre anys i mesos complets, sense que se n’equiparin
a un any o un mes les fraccions.
b) Tenir cobert un període mínim de cotització de
15 anys, dels quals almenys
2 han d’estar compresos dins
els 15 anys immediatament
anteriors al moment de causar
el dret. Als efectes del còmput
dels anys cotitzats no es té en
compte la part proporcional
corresponent per pagues extraordinàries».
Així mateix, s’estableix un
règim transitori, de manera
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que hi ha una aplicació gradual
de l’edat de jubilació i els anys
cotitzats, tal i com veiem en el
quadre de la dreta.
Una altra modificació molt
important és l’ampliació del
període per al càlcul de la base reguladora, és a dir, quants
anys ens agafen per a fer la
mitjana i obtenir la pensió
que ens quedarà. La llei ho ha
ampliat als últims 25 anys,
també de manera gradual,
començant pel 1/1/2013, on
ja farem el càlcul amb els últims 16 anys, apujant un any
per cada any que passi fins
arribar al 2022. Cal, doncs, que
les persones de 40 anys o més
tinguin molt present les seves
decisions quant a la cotització.
Un cop tenim aquests paràmetres, cal determinar la quantia
de la prestació i l’article 163
de la Llei de la Seguretat Social
ens diu:
«1. La quantia de la pensió
de jubilació, en la modalitat
contributiva, es determina
aplicant a la base reguladora, calculada conforme al que
disposa l’article precedent, els
percentatges següents:
1r. Pels primers 15 anys cotitzats: el 5%.
2n. A partir de l’any setzè,
per cada mes addicional de cotització, compresos entre els
mesos 1 i 248, s’ha d’afegir el
0,19%, i pels que excedeixin
el mes 248, s’ha d’afegir el
0,18%, sense que el percentatge aplicable a la base reguladora superi el 100%, excepte
en el supòsit a què es refereix
l’apartat següent.
2. Quan s’accedeixi a la
pensió de jubilació a una edat
superior a la que resulti de
l’aplicació en cada cas del que

ANy
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
A partir de 2027

períodes cotitzats

EDAT EXIGIDA

35 anys i 3 mesos o més.
Menys de 35 anys i 3 mesos.
35 anys i 6 mesos o més.
Menys de 35 anys i 6 mesos.
35 anys i 9 mesos o més.
Menys de 35 anys i 9 mesos.
36 anys o més.
Menys de 36 anys.
36 anys i 3 mesos o més.
Menys de 36 anys i 3 mesos.
36 anys i 6 mesos o més.
Menys de 36 anys i 6 mesos.
36 anys i 9 mesos o més.
Menys de 36 anys i 9 mesos.
37 anys o més.
Menys de 37 anys.
37 anys i 3 mesos o més.
Menys de 37 anys i 3 mesos.
37 anys i 6 mesos o més.
Menys de 37 anys i 6 mesos.
37 anys i 9 mesos o més.
Menys de 37 anys i 9 mesos.
38 anys o més.
Menys de 38 anys.
38 anys i 3 mesos o més.
Menys de 38 anys i 3 mesos.
38 anys i 3 mesos o més.
Menys de 38 anys i 3 mesos.
38 anys i 6 mesos o més.
Menys de 38 anys i 6 mesos.

65 anys.
65 anys i 1 mes.
65 anys.
65 anys i 2 mesos.
65 anys.
65 anys i 3 mesos.
65 anys.
65 anys i 4 mesos.
65 anys.
65 anys i 5 mesos.
65 anys.
65 anys i 6 mesos.
65 anys.
65 anys i 8 mesos.
65 anys.
65 anys i 10 mesos.
65 anys.
66 anys.
65 anys.
66 anys i 2 mesos.
65 anys.
66 anys i 4 mesos.
65 anys.
66 anys i 6 mesos.
65 anys.
66 anys i 8 mesos.
65 anys.
66 anys i 10 mesos.
65 anys.
67 anys.

estableix la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 161, sempre
que en complir aquesta edat
s’hagi reunit el període mínim
de cotització establert a la lletra b) del dit apartat, s’ha de
reconèixer a l’interessat un
percentatge addicional per cada any complet cotitzat entre
la data en què va complir l’edat
esmentada i la del fet causant
de la pensió, la quantia del
qual està en funció dels anys
de cotització acreditats en la
primera de les dates indicades,
segons l’escala següent:
– Fins a 25 anys cotitzats, 2%.
– Entre 25 i 37 anys cotitzats,
2,75%.
– A partir de 37 anys cotitzats,
4%. ...»
Però la complexitat no acaba aquí, ja que també tenim un
règim transitori:
– 2013-2019: Per cada mes addicional de cotització entre els
mesos 1 i 163, el 0,21% i pels

83 mesos següents, el 0,19%.
– 2020-2022: Per cada mes addicional de cotització entre els
mesos 1 i 106, el 0,21% i pels
146 mesos següents, el 0,19%.
– 2023-2026: Per cada mes
addicional de cotització entre
els mesos 1 i 49, el 0,21% i pels
209 mesos següents, el 0,19%.
– A partir de 2027: Per cada
mes addicional entre els mesos
1 i 248, el 0,19% i pels 16 mesos següents, el 0,18%.
Ja veuen que la qüestió és
molt complexa i cal estudiar
cas per cas, però no hem d’oblidar els tres principis fonamentals quan finalitzi el règim
transitori:
- Tenir 67 anys, si bé és possible als 65 amb 38 anys i mig
cotitzats o casos molt concrets
de jubilació anticipada.
- 15 anys de cotització per a
poder cobrar.
- 25 anys per a calcular la
quantia. ●
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La caça
Gerard Conesa
Notari

L

a caça o activitat cinegètica és intrínseca a la depredació necessària dels
animals carnívors i omnívors.
En les èpoques primitives, els
nostres antecessors caçaven
per a alimentar-se i completar
la seva dieta de gramínies i arrels amb carn, tot aprofitant les
pells i banyes dels animals per
abric i eines, així com el rumen
o herba, que, mig digerida, estava als seus intestins.
També en èpoques de misèria o d’escassetat de carn es
va recórrer a la caça per poder
aconseguir les proteïnes necessàries, amb el consegüent perill
d’extinció de determinades espècies, com l’isard.
Avui dia, la caça que es practica per afició i gaudir de la natura es mostra com un recurs
que complementa el desenvolupament rural de moltes àrees
–existeix un flux de caçadors a
bars, benzineres, hotels o restaurants, amb la corresponent
despesa–, així com una eina
per al control i millora de les
espècies cinegètiques.
Ja que gairebé no existeixen
depredadors naturals dels animals que es poden caçar –llevat de la guineu, que és depredadora de cries de bestioles–,
la caça es mostra com l’única
manera de controlar l’endogàmia o aparellament de consanguinis que degenera l’espècie,
la propagació de malalties, l’escassetat d’aliment i de pastures i el control del seu excessiu
número amb els consegüents
danys a l’agricultura, la rama-

deria i la seguretat del trànsit.
Així, s’arriba a la conclusió que
la caça és l’única forma viable
de protegir i millorar l’evolució
de les espècies cinegètiques.
A Catalunya, la caça té una
tradició molt arrelada, sent
molt freqüents les batudes
de senglars en els pobles, així
com la caça per acostament
d’altres animals en condicions
més estrictes. Ara bé, la caça,
per complir la seva funció social i de regulació, ha de reunir
els requisits que sigui salvatge,
escassa i imprevisible.
Salvatge, a més de perquè
resultaria inhumà i cruel caçar
animals domèstics o domesticats, per poder gaudir dels
paratges natural on es troba i
de les dificultats que aquests
paratges impliquen per l’home,
ja que és un mitjà hostil per a
l’espècie humana, però òptim
per a l’espècie a caçar.
Escassa perquè, per la seva
pròpia naturalesa, l’activitat
cinegètica ha de comportar
una dificultat en la detecció de
l’animal a caçar donat la necessària escassetat d’aquests que
s’han matar i també, perquè
degut a la superioritat tècnica
de l’home, aquest s’ha d’autolimitar el número de captures
per conservar l’espècie.
Imprevisible perquè aquesta limitació que l’home s’ha
d’imposar s’ha de mostrar
també en els mitjans que s’empren, de manera que a la caça
sigui més freqüent el fracàs
que l’èxit.
D’aquí, tot un seguit de prohibicions com les següents: la
prohibició de caçar amb mitjans extraordinaris, com llums
per la nit; la limitació del número de bales a la recambra o

La caça està sotmesa a una gran intervenció administrativa.

caçar els dies dits de fortuna,
de neu, o que les defenses i precaucions dels animals estiguin
minvades; la batuda per a certs
animals; la possibilitat de caçar
només en les èpoques aprovades per les administracions
competents i que siguin favorables per a les espècies –fora
de veda-; la prohibició d’esgotar els animals sometentlos a carreres i persecucions i,
evidentment, només un escàs
número d’animals. Així, veiem
que l’activitat cinegètica, per la
seva pròpia subsistència i dignitat, està totalment reglada
per l’administració.
Per això, la llei cataloga la
caça com un bé de domini públic i que en cap cas pertany
al propietari de la finca on es
troba, ni aquell que la sorprèn
es pot apropiar. No obstant,
aquest propietari, en certes circumstàncies, pot tenir un dret
preferent per a practicar-la que
li atorga l’Administració.
Per a la pràctica de la caça, la
legislació exigeix unes condicions molt estrictes, ja que implica l’ús d’armes de foc. Per això,
per al seu exercici, es necessita
reunir els requisits següents:
Estar en possessió del permís
d’armes, de l’assegurança obligatòria, de la llicència de caça,
de la guia de l’arma que es
porta, de l’anella de l’animal a
caçar, del permís del titular de
l’espai on es porta en pràctica

la caça, i evidentment del DNI.
També en la majoria dels
casos s’ha d’avisar a l’Administració amb antelació d’on i
quan es durà a terme la cacera,
així com del resultat de la mateixa. En ocasions, han de mostrar l’animal abatut als agents
de l’autoritat, la qual té l’obligació de comprovar la possessió de tots els documents i
denunciar qualsevol infracció.
Hi ha també unes zones
de seguretat i protecció on no
es pot caçar per seguretat de
persones i dels béns, que són
els voltants de les poblacions,
camins d’us públic, autopistes,
rius, vies pecuàries o de trens,
camins ramaders… I també
existeixen zones de protecció
especial d’animals, com els refugis de caça –on està prohibida–, reserves naturals per a la
fauna i parcs nacionals.
També les activitats complementàries o annexes a la caça estan molt regulades, com la
taxidèrmia, la comercialització
de les captures o el transport
i utilització d’animals de caça.
Hem vist que la caça, per al
seu propi bé i enaltiment, és
una de les activitats humanes
sotmeses a una més gran intervenció administrativa, quedant molt lluny de l’imaginari
popular de l’estampa del lliure
caçador que, rifle o escopeta a
l’espatlla, dispara a la primera
peça que se li travessa. ●
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AGREMIAT D’HONOR
Robert manrique

Un carnisser a qui van
obligar a deixar el seu ofici
Amb només 15 anys, Robert Manrique va iniciar-se en l’ofici de carnisser com a ajudant en una parada del Mercat de la
Vall d’Hebron, a Barcelona. Deu anys després, va ser víctima de
l’atemptat a l’Hipercor i les graus seqüeles li van obligar a deixar la seva professió set anys més tard. Fundador de l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOT),
va ser delegat a Catalunya de l’Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT) i coordinador del Servei d’Informació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme de Catalunya (SIOVT). A continuació, us deixem un article redactat per ell en què ens dóna
la seva visió sobre la situació de les carnisseries actualment.

E

l 1994 em vaig veure
obligat a deixar la meva feina i no pas per
gust. El fet d’haver estat víctima de l’atemptat a l’Hipercor
set anys abans em va deixar
unes seqüeles impossibles de
curar i que eren incompatibles
amb el fet de tornar a renovar el “carnet de manipulador
d’aliments”.
Malgrat tot, continuo sent
un enamorat d’aquesta feina, pel que té de creació i
pel que té de contacte amb
la gent. Per això, en cadascun dels viatges que faig, ja
sigui per plaer o per la feina
que ara desenvolupo, no puc
evitar fer una visita al mercat
de la zona per tornar a sentir
aquelles olors que només sabem gaudir els que hem viscut l’ambient de mercat, de
càmeres frigorífiques i de sales d’especejament, i, com no,
per veure les noves maneres
de treballar la carn.
He de reconèixer que les
carnisseries han evolucionat
molt, moltíssim. I si he de dir
la veritat, en alguns detalls no
m’agraden. No m’agrada gens
veure com el fet tècnic i plàstic
de desossar una cuixa o una
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espatlla s’està perdent, i cada
cop més es veu el camió que
descarrega els paquets amb
les peces envasades al buit.
Puc entendre que es facin
plats preparats i que a la clientela se li faciliti la tasca de
fer el menjar a casa, però en
alguns llocs, ja siguin mercats
de plaça o grans superfícies,
em trobo amb carnisseries
que semblen més una exposició de safates de porexpan
que no una successió de ganivets, de tallants o de broques.
Per preparar aquest article
he fet diverses comprovacions. He visitat més de vint parades en sis mercats de plaça,
i només en dues tenien alguna
peça d’ossobuco i en 14 no sabien el que era carn preparada per carpaccio. Fins i tot una
em va dir que el carpaccio no
era de carn, sinó de salmó o
de bacallà... Que no fa tant jo
preparava 20 quilos al dia de
carpaccio! És clar, també posava un divendres en el taulell
sis mitges vedelles, dues pistoles de bou, entre 15 i 20 xais
a quarts o a peces...
He dit “taulell”? Sí, home,
aquell lloc on tenies temps de
despatxar a una clienta i co-

Els membres de la Junta Directiva del Gremi de Carnissers i Xarcuters de
Barcelona i Província li van entregar un reconeixement a Robert Manrique.

nèixer la vida de les altres 14
que estaven esperant torn. El
taulell, tant de carnisseries de
mercat com de grans superfícies o de carrer, eren llocs de
trobada, però el temps i les
presses han fet que, en molts
casos, ara siguin mostraris
atapeïts de maquinetes d’embolicar i de safates blanques
d’escuma. Sempre seré un defensor de la tasca que es gaudeix i es fa des de darrera d’un
taulell, i més quan es treballa
donant preferència al carinyo
cap a la clientela que no pas
cap a la màquina registradora. No donaré xifres exactes,
però recordo que fa vint anys
la tasca del taulell podia quadruplicar les vendes del porexpan. Si hi ha algú que ara pot
dir això, enhorabona... Però
crec que serà molt complicat
trobar-lo.
Dic tot això perquè encara he pogut trobar aquelles
parades on has de demanar
tanda i tens tot el temps del
món per anar mirant la qualitat i la varietat del producte.

I fins i tot, quan trobo alguna
carnisseria que té prou gent,
acabo canviant de gènere depenent del que va quedant en
el mostrador.
Amb tot això no vull dir que
el precuinat o la safata de porexpan no siguin adients, però
sí he de dir ben alt i ben clar
que trobo a faltar, en molts
indrets, gaudir del treballador
que desossa la peça davant de
la gent, que transporta el gènere en els carros metàl·lics...
Potser sigui més còmode i
més pràctic comprar les peces
ja desossades i polides, però,
malauradament, això portarà
a una desaparició gradual del
digne ofici de carnisser per
passar a ser només “venedor
de carn”, especialista en tallar
tot amb una màquina. Jo mai
he comprat ni una llonza de
xai si no és tallada a mà. Sí,
ho sé, sóc un nostàlgic, però
també m’agraden i gaudeixho amb The Beatles. I ni ells ni
la carn ben triada i ben tallada
passaran mai de moda. ●
Robert Manrique
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ASCEN INFORMA
La XXXII Convención de ASCEN y las actividades de la Asociación en
torno a Hostelco-Expolimp centran las informaciones de este
número.

DESDE AFELÍN (página 50)
La Federación de Asociaciones de Empresarios de Limpieza celebra
este año su décimo aniversario y se encuentra más activa que nunca.
La presencia en Hostelco-Expolimp, al detalle.

selfcookingcenter® whitefficiency®

Rational fa una demostració de com diversificar
l’oferta amb la col·laboració del Gremi
Cada vegada hi ha més carnisseries i xarcuteries que
volen ampliar la seva oferta
amb més productes i plats
preparats. Per respondre a
aquestes inquietuds, el Gremi
d’Empresaris Carnissers i Xarcuters de Barcelona i Província,
en col·laboració amb Rational
(líder mundial en fabricació
de maquinària de cocció), va
oferir el passat 8 de novembre una jornada en què es va
demostrar als agremiats com
de fàcil pot resultar posar una
nova línia de negoci en marxa.
El xef de Rational, Daniel Imízcoz, en col·laboració
amb el cuiner argentí Nenufar
Schatz, van mostrar com es
prepara una àmplia oferta culinària de forma ràpida, senzilla
i molt competitiva, gràcies al
SelfCookingCenter® whitefficiency®. Es van realitzar diferents coccions i productes, a
més de precuinats i embotits,
i també es va parlar de l’aprofitament de les carns i de com
reduir les minves de producte.
Tot això amb la fórmula idònia
per ampliar l’oferta de productes amb menjars de qualitat i

d’una manera molt eficient.
Entre els productes que se solen elaborar destaquen la cama de xai; el roastbeef; les galtes de porc i vedella; els guisats
tradicionals, com el fricandó; la
cansalada cruixent; els embotits típics, com la botifarra catalana o el bull, a més de patés,
peus de porc i l’escalivada.
Els participants van quedar molt sorpresos veient els
resultats de les coccions, la seva qualitat i el ventall de gran
varietat que s’obria davant
seu: carn tendra i sucosa amb
la pell ben daurada i cruixent;
productes deliciosos i al punt,
i embotits saborosos produïts
en un mínim de temps. Tots
aquests resultats es basen en
la potència del SelfCookingCenter® whitefficiency®, que
garanteix una cocció homogènia i que comporta un estalvi
en matèria primera de fins a un
20% (més informació sobre la
màquina a la pàgina 4).
Al final de la jornada, els
assistents van quedar molt
satisfets i amb un bon gust de
boca. Alicia Capsir, per exemple, va destacar la forma d’ex-

El xef de Rational, Daniel Imízcoz, i el cuiner argentí Nenufar Schatz van
mostrar com es preparen els plats amb el SelfCookingCenter whitefficiency.

Els assistents a la jornada organitzada per Rational, amb la col·laboració del
Gremi, van quedar molt satisfets i amb un bon gust de boca.

plicar dels xefs, “molt propera
i familiar”, mentre que Mª Antonia Martí va assegurar que
era producte “fantàstic” i que
van quedar captivades. Elisabet Hereter, per la seva banda,
va manifestar: “Genial. Cuinar
sense preocupar-te!!“. Després

d’aquesta jornada, segur que
més d’un ja està pensant en el
seu nou projecte.
Per a més informació contacti amb el Gremi o directament amb Rational Ibèrica al
telèfon 93 475 17 50 o al web
www.rational-online.es. ●

Fricandó de vedella
Nombre de racions: 12
Ingredients
 2 kg de natja de vedella
tallada a filets
 8 cebes tallades en plomes
fines
 1 kg de rovellons
 1/2 litre de tomàquet fregit
 1/4 litre de vi blanc
 Una mica de sucre
 Sal i pebre blanc
 Pebre vermell i un toc d’orenga
 Farina per segellar la vedella
Preparació
Tallar la natja de vedella en filets del gruix desitjat, salpebreu i
enfarineu una mica a gust. Segellar la carn amb oli en safata per
carn al mode de cocció ‘carn planxa’ durant 1 minut per cada costat fins que estiguin daurats. Col·locar les cebes en una font de
granit esmaltada amb un toc d’oli (també en mode ‘carn planxa’)
i sofregir uns 5 minuts, fins que es posin transparents. Triturar
amb el tomàquet fregit fins a aconseguir una textura homogènia.
Barrejar tots els ingredients amb sal, pebre i espècies i cuinar al
procés de cocció ‘brasejat’ amb sonda (punxant diversos filets de
vedella) i amb tapa fins que el cor del producte arribi a 90º.
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col·laboració amb càritas

Carnisseries amb cor
Tant a Càritas com al Gremi
sabem que el temps no passa igual per a tothom. Moltes
persones que pateixen, i que
s’adrecen a Càritas demanant
ajuda, se senten immerses en
una cursa contrarrellotge per
afrontar els seus problemes:
trobar feina després de mesos
a l’atur, seguir pagant la hipoteca per no perdre l’habitatge,
garantir que els seus fills petits tinguin una alimentació de
qualitat...
Però cobrir les necessitats
bàsiques no és gens fàcil quan
s’acaben els ingressos, s’esgoten les prestacions socials i ni
tan sols no es disposa de familiars o d’un entorn social que
pugui oferir suport.
Des de Càritas, ja fa anys
que denuncien que la pobresa
és cada vegada més intensa,
més crònica, i més extensa.
La crisi no ha fet sinó agreujar aquestes situacions, i les
dades ens alerten de la dura
realitat actual: gairebé el 30%
de la població a Catalunya es-

tà en risc de ser exclosa de la
societat.
Per posar-hi fre, Càritas ha
posat en marxa nous projectes
de caràcter preventiu: el Servei
de Mediació en Habitatge, perquè les famílies puguin mantenir casa seva; projectes a
favor de l’ocupació, potenciant
la formació i l’orientació laboral dels joves; i en defensa de
la petita infància mitjançant el
projecte PAIDÓS, de lluita contra la pobresa infantil.
Tots aquests projectes, en
tenir una dimensió innovadora, necessiten impuls i el suport de nous col·laboradors. És
per això que el Gremi vol iniciar una relació de col·laboració
amb Càritas i us proposem
diferents possibilitats de participació.
COM COL·LABORAR
• Aportacions puntuals (no
es basen en cap compromís en
el temps).
• Facilitant la incorporació
al mercat laboral de les perso-

any 2013

Calendari de festes
i horaris comercials
A continuació, us mostrem el
calendari oficial de festes laborals per a 2013, que a Catalunya seran les següents: 1 de
gener (Any nou); 29 de març
(Divendres Sant); 1 d’abril
(Dilluns de Pasqua); 1 de maig
(Festa del Treball); 24 de juny
(Sant Joan); 15 d’agost (l’Assumpció de la Verge); 11 de
setembre (Diada Nacional de
Catalunya); 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya); 1 de
novembre (Tots Sants); 6 de
desembre (Dia de la Constitució); 25 de desembre (Nadal),
i 26 de desembre (Sant Este-
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ve). A més de les esmentades,
s’han fixat dues festes locals,
retribuïdes i no recuperables,
a proposta dels Ajuntaments.
En el cas de Barcelona, són: 20
de maig (Pasqua Granada) i
24 de setembre (Mare de Déu
de la Mercè).
HORARIS COMERCIALS
Els vuit dies festius en què els
establiments comercials de
Catalunya poden romandre
oberts al públic l’any 2013
són 13 de gener; 7 de juliol; 12
d’octubre; 1 de novembre; i 6,
8, 15 i 22 de desembre.

El Gremi s’ha sumat al programa ‘Entitats amb Cor’ de Càritas per ajudar a
construir un present millor per a tantes persones que ho passen malament.

nes ateses per Càritas, oferint
un lloc de treball o l’aprenentatge o el perfeccionament
d’una professió.
• Accions de màrqueting
amb causa, presentant-vos
davant del públic com una
empresa amb cor, responsable i compromesa socialment,
i despertant l’interès dels
vostres clients, convidant-los
a participar en aquesta acció.
Posem a la vostra disposició

bosses de polièster plegable amb el logo de Càritas i el
Gremi al preu d’1 €. L’import
destinat a Càritas és de 0,26 €
per bossa. Aquesta campanya
es podrà realitzar si tenim una
comanda mínima.
AJUDA’NS A AJUDAR!!!!
Posem a la vostra disposició
el número de compte 00810115-90-0001374745.
www.caritasbcn.org

Què volen els
nostres agremiats?
Al Gremi d’Empresaris Carnissers i Xarcuters de
Barcelona i Província ens agradaria saber quines són les
vostres inquietuds formatives, i quins cursos, tallers o
xerrades us interessen. La informació que ens
proporcioneu és molt important, perquè podeu rebre un
millor servei des del Gremi.
Estem oberts a tot tipus de suggeriments:
- Relacionats amb l’ofici: Elaboració d’hamburgueses,
cursos de cuina...
- Noves tecnologies: Internet, Facebook...
- Gestió de personal: Selecció de personal, guió
d’entrevista, etc.
- Tècniques de comunicació...
Os agrairíem que ens ho comuniqueu al correu electrònic
gremicarnissers@ono.com o trucant al número de
telèfon 93 323 40 19.

publirreportatge

El Gremi, al suplement Ideas+Teletodo de El Periódico
El passat mes d’octubre, va sortir publicat un altre reportatge sobre el Gremi al suplement Ideas+Teletodo de El Periódico
de Catalunya, tal i com podeu veure a continuació. En aquesta

ocasió, vam aprofitar aquest espai per aprofundir en els beneficis
per a la salut que ens aporta la carn i vam donar la recepta per
preparar una deliciosa espatlla de be al forn.

Publireportatge

LA CARN A LA CARNISSERIA
La carn és un dels aliments que més aprecien els consumidors.
Per disposar de carn és necessari criar de forma adequada els animals i sacrificarlos en escorxadors adequats, de manera que després del sacrifici i la manipulació
higiènica de les canals, s’obté la carn.
Tant la cria dels animals com el seu sacrifici i la manipulació de les canals per a
l’obtenció de la carn són processos que estan regulats per normatives europees que
vigilen estrictament aspectes com la sanitat dels animals, el seu benestar, la higiene
en el sacrifici, l’especejament, l’elaboració de productes transformats, etc. Només
quan les canals són declarades aptes per al consum humà per part d’un veterinari
oficial, poden entrar en la cadena de comercialització i finalment a les nostres llars.
Així gaudim d’un producte bo, segur, sa i altament nutritiu.
BENEFICIS PER A LA SALUT

LA CARNISSERIA

El consum de carn és indispensable per
a una dieta saludable i equilibrada, ja que
ens assegura multitud de regulacions i funcions metabòliques.
La carn és l’aliment proteic per antonomàsia. Amb un contingut superior al 20% de
proteïnes d’alt valor biològic, ens aporta
tots els aminoàcids essencials (aquells
que el nostre organisme no pot sintetitzar
i necessitem incorporar mitjançant la dieta).
Les proteïnes d’alt valor biològic que ens
aporta la carn són imprescindibles per la
formació i manteniment de la nostra musculatura esquelètica, la qual cosa fa que la
carn sigui un aliment indispensable en la dieta dels infants, en la de joves i adults i molt
especialment en la de les persones grans.
En nens petits, les proteïnes són fonamentals pel creixement tant de l’esquelet com
de la musculatura, així com també per un
adequat desenvolupament cognitiu. Els
joves i els esportistes necessiten tenir una
bona estructura muscular, la qual cosa no
s’adquireix només fent exercici. Finalment
les persones grans, amb una dieta que incorpori de manera adequada la carn més
una activitat física moderada poden evitar
fatigues i fractures òssies tan freqüents en
els avis i àvies. El teixit muscular reforça i
protegeix el teixit ossi.
Però la carn no només ens aporta proteïnes d’alt valor biològic, també constitueix
la millor font natural de ferro assimilable.
Aquest mineral és imprescindible per la síntesi de l’hemoglobina, i per tant, per evitar
anèmies. Les anèmies són més freqüents
en dones, que justament consumeixen
menys carn que els homes.
Entre altres nutrients que ens aporta la
carn, podem trobar les vitamines del complex B, zenc, iode, vitamina K, etc.
Al contrari del que moltes persones creuen,
la carn no engreixa. Hi ha innumerables
maneres de fer plats que incorporin carn
i que siguin sans, rics en proteïnes, molt
nutritius, baixos en calories i gustosos. La
carn no hauria de desaparèixer de les dietes d’aprimament.

Tanta important com el consum és la qualitat de la carn.
A les carnisseries agremiades al Gremi de
Carnissers de Barcelona i Província, podeu
estar segurs que trobareu carns de qualitat
i un excel·lent servei.
La filosofia dels carnissers agremiats és
oferir sempre una confiança total als seus
clients, amb productes de màxima qualitat.
El fet d’estar agremiat mostra el desig d’estar ben informats de totes les novetats de
sanitat, cursos, innovacions... del món de
la carn.
En un entorn comercial cada cop més industrialitzat i deshumanitzat, encara existeix un grup de persones que creuen en un
ofici totalment artesanal, en un model de
carnisser/a que basa el seu ofici en moltes
hores d’aprenentatge i experiència per a
aconseguir un profund coneixement de la
carn i de com treballar-la bé, per donar el
millor als seus clients.
UN GRAN PLAER
La carn, a banda de ser indispensable per
la nostra dieta, és un plaer per als nostres
sentits i saber-la cuinar és també molt important.
Per aconseguir que el vostre esforç a la
cuina sigui tot un èxit, heu de parlar amb
el vostre carnisser, explicar-li què i com
ho voleu cuinar, sabent-hi això, us orientarà per triar la carn i us la prepararà de
la forma més adient i segur que també us
podrà donar un bon consell per millorar la
vostra recepta o... potser sou vosaltres els
que ho feu!

Si voleu que os indiquem on teniu un carnisser agremiat i de confiança a prop vostre
no dubteu a consultar-ho a:

gremicarnissers@ono.com
Tel. 93 323 40 19

RECEPTA:
ESPATLLA DE BE AL FORN
I
INGREDIENTS (4 persones)
• 2 espatlles de be marcades.
• 4 patates.
• Oli.
• Alls.
• Branca de romaní i farigola.
• 1 got de bou de carn.
• ½ got de conyac.
• Sal.
• Pebre.

PREPARACIÓ
Demaneu al carnisser que marqui les espatlles. Unteu amb oli  una safata que pugui anar
al forn i les dues espatlles de be. Piqueu l’all,
repartiu-lo per tota la carn i deixeu la barreja una hora en repòs. Escalfeu prèviament
el forn i col·loqueu la safata amb el be, les
patates i les branques de romaní i farigola,
tingueu-l’hi una hora a 180º. Després afegiu
un got de brou  i ½ got de conyac  a la carn
i deixeu-la al forn encara mitja hora més.
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TRACTES PREFERENTS PER ALS NOSTRES AGREMIATS
Amb el desig de donar el millor servei als nostres agremiats, estem
treballant per contactar amb les millors empreses proveïdores de
productes i serveis que siguin d’interès per al nostre ofici, amb el

fi d’aconseguir per vosaltres un tracte preferencial amb descomptes, ofertes i promocions exclusives quan us identifiqueu com a
agremiats del Gremi.

empresa

6T+ Tallipes

Sistemes de Tall i Pes per a la industria alimentària.
Descompte del 8% en servei tècnic, recanvis i consumibles.

Tel: 93 274 15 85
Balika - Cosalgo Representatives S.L (Delegació a Barcelona). Tel: 628 47 00 80

Productes carnis D. O. Navarra
Descompte del 5% en la primera comanda i 2% de rappel.

Banc Sabadell
Tel: 902 383 666

Serveis financers.
Targeta de crèdit gratuïta i altres avantatges.

Car Service vehicle de substitució, S.L.
Tel. 934 982 334

Servei de vehicles (furgonetes isotèrmiques y frigorífiques) de substitució.
Sense cost, en cas d’accident por culpa d’un contrari.

Grup Catalana Occident - VallèsPallàs Associats. Tel: 93 346 11 52
Confeccions Isabel
Tel: 93 218 62 67

Assegurances. Tracte preferent i el millor servei a tots als agremiats, amb l’assegurança que millor encaixi, i amb tots els descomptes i promocions del moment.
Roba laboral, confecció pròpia.
Descompte del 10% per als agremiats.

Cruz S.L.
Tel: 93 465 00 65
Calçat professional
Tel: 93 229 21 09
Decomerca Montier
Tel: 93 477 05 00
Electrogram
Tel: 93 452 17 88
Greenpack energy
Tel: 93 395 13 90
Importadora Tudelana
Tel: 902 225 324
Jandre
Tel: 660 46 90 17/628 91 29 80
Mainca
Tel. 93 849 18 22
Mont-Soliu
Tel. 972 49 25 81

Disseny i desenvolupament de negocis. Assessorament comercial i projecte tècnic i decoratiu sense càrrec per als agremiats, per a l’obertura del seu negoci.
Calçat professional i equips de protecció individual.
Descompte del 10% per als agremiats.
Disseny i desenvolupament de negocis.
Consultar amb el Gremi.
Balances, bàscules i tot per l’alimentació. Venda, servei tècnic, disseny i assessorament. Descompte del 10% per als agremiats.
Especialistes en parades i equipaments comercials. Descompte del 5% en contractacions de botigues senceres i un 10% en cambres frigorífiques.
Distribució de productes per al sector carni. 10% de descompte (del primer preu quan
hi hagi descomptes per quantitat) i ports pagats per a comandes de més de 90 €.
Refrigeració i electricitat. Servei tècnic.
Primer servei, desplaçament gratuït. Descompte del 10% per als agremiats.
Equipaments Carnis,
Descompte del 10% per als agremiats.
Agrupació de productes locals i ecològics.
Descompte del 5% per als agremiats.

Pell & Associats S.L.
Tel. 93 323 40 19

Assessorament i gestió en temes laborals (nòmines, jubilacions...), fiscals (comptabilitat, impostos....), etc. Consultes gratuïtes i preus especials per a la resta de tràmits.

Papeles Salvi
Tel: 93 718 093 12

Embalatges per al comerç.
Consultar amb el Gremi.

PratsNadal
Tel: 93 360 09 70
Rational
Tel: 620 378 266
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SERVEI I descompte

Servei integral per al professional de la carn: mescles d’espècies, preparats, marinades, ingredients i additius; estris, equipament, petita maquinària... Descompte 5%.
Forns de cocció.
Descompte mínim del 20% assegurat.

Ream
Tel: 600 58 68 20 / Tel: 93 311 06

Refrigeració i condicionaments d’aire.
Descomptes del 5% per als agremiats.

Teyle - Técnica y Legalización, S.L.P.
Tel: 93 323 40 19

Llicències d’obertura, d’obres i d’activitat; assessorament tècnic; projectes
d’instal·lacions, plans d’emergència, etc. Per als agremiats, primera visita gratuïta.

TALL EL GREMI INFORMA

RECEPTA
Estofat de vedella
amb patates
INGREDIENTS (4 persones)






500 g de vedella
1 ceba gran
llorer
julivert
2 o 3 alls






1 got de vi blanc
4 o 5 patates
oli
sal

PREPARACIÓ

Receta facilitada per Pepita Nebot, propietària de la Carnisseria
Xavier, del Mercat de Lesseps.

 Tallar la carn en trossos petits. Salar, enfarinar bé i fregir
amb poc oli fins que quedi daurada.
 Quan ja estigui a punt, s’afegeix la ceba tallada fina. Se li
dóna una volta a la carn i se li afegeix el julivert i el llorer.
 Tirar el vi i esperar que s’evapori l’alcohol.

 A continuació, es cobreix amb aigua i es cou, entre 30 i 60
minuts, que és el temps necessari perquè quedi tendra.
 Afegir les patates, tallades a quadrats, dos alls grans i julivert ben picat.
 El plat ha de quedar sucós, no aigualit.

Grup Carn

La qualitat està en el gust
La calidad está en el sabor

C/ Costa i Déu, 113-127
Tel: 93 712 18 92 - Fax: 93 710 03 83

VENDA/TRASPÀS
TRASPÀS/VENDA CARNISSERIA

CARNISSERIA EN VENDA

TRASPÀS parada CARNISSERIA

Carnisseria Xarcuteria
C/Riera Blanca
Tel: 639 352 275 / Contacte: Sra. Montse

Sagrada Família, parada 77
Reformada amb obrador nou
Tel: 667 558 789 / Contacte: Araceli

Lloguer carnisseria

TRASPÀS LLOGUER CARNISSERIA/
POLLERIA

Mercat 3 Torres, Cansaladeria-xarcuteria
Per no poder atendre
En ple funcionament
Tel: 610 594 273
Contacte: Sr. Octavio

Es lloga per motius de salut
C/Aribau,260
Botiga de 25 m2 + altell.
Cambra, maquinaria, aire condicionat
En funcionament fins setembre
Tel: 607 762 042 / 93 322 13 88
Contacte: Sr. Esteve

Zona Maragall - Pare Claret
Botiga 20 m2 + 10 m2 rebotiga + 10 m2
altell. En funcionament, obrador, bona
clientela, motors nous
Tel: 630 57 34 64
Contacte: Juan Manuel

Traspàs Carnisseria -Xarcuteria
Hostalric
Tenda de 30 m2 i obrador de 40 m2
2 cambres frigorífiques de 25 m2
Tel: 608 432 236
Contacte: Sr. Miquel

Si vols traspassar o vendre la teva carnisseria, maquinària o
utensilis de feina, anuncia’t a la secció Venda/Traspàs de la
revista Tall.
Per fer-ho, només has d’omplir la fitxa que et facilitarem
al Gremi d’Empresaris Carnissers i Xarcuters de Barcelona i
Província.

es ven

Tel: 93 323 40 19 • E-mail: gremicarnissers@ono.com

www.gremicarnissers.com
VISITA LA NOVA PÀGINA WEB
I SEGUEIX-NOS AL
FACEBOOK
es ven

www.facebook.com/gremicarnissersxarcuters.barcelonaprovincia

VENDA / TRASPÀS
AGENDA
FIRA DE LA CANDELERA

La fira de fires de Molins
de Rei compleix 162 anys

FIRES DE CATALUNYA
Dijous llarder
7 de febrer, a Vic (Barcelona)
Mostra de productes alimentaris típics d’Osona, amb cursos
i exhibiciones de cuina.
Tel: 93 883 31 00 • fires@vic.cat
www.vicfires.cat
fòrum gastronòmic
Del 24 al 26 de febrer, a Girona
Fira de productes gastronòmics per a professionals, amb ponències i degustacions en directe.
Tel: 93 883 30 45 • info@forumgastronomic.com
www.forumgastronomic.com

Unes 500.000 persones s’acosten en cada edició a aquesta fira, declarada
Festa Tradicional d’Interès Nacional.

L’any 1852, es va celebrar a
Molins de Rei la primera edició de la Fira de la Candelera, un esdeveniment que en
els seus orígens es reduïa a
mostres agrícoles i de bestiar. Amb el pas del temps,
la fira es va anar adaptant a
les noves demandes i necessitats, incorporant nous sectors d’importància, així com
activitats lúdiques, culturals
o socials.
L’any 2013, el municipi
barcelonès celebra la 162ª
edició de la Fira de la Candelera els dies 1, 2 i 3 de febrer.
En els gairebé 50.000 m2 de
recinte firal es reuniran més
de 700 expositors d’àmbits
tan diversos com l’alimentació, els vins i caves, els productes artesanals, la jardine-

ria, el bestiar, l’automoció, la
indústria i un llarg etcètera.
Tampoc no hi faltaran les
jornades agràries, el típic
esmorzar de traginers, els
concursos, les exposicions,
els concerts, els espectacles
teatrals, les presentacions de
llibres, els castellers, les ballades de gegants, la botifarrada
popular, etc.
El nombre de visitants
augmenta any rere any i
es calcula que aproximadament unes 500.000 persones
s’acosten en cada edició a
aquesta fira, que va ser declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional, a proposta del
conseller de Cultura, el 24 de
desembre de 2002 per acord
del Govern de la Generalitat
de Catalunya. ●

162ª fira de la candelera
Dates: De l’1 al 3 de febrer de 2013
Oficina de la Fira de la Candelera
Pl. del Mercat, 2-5 - 08750 Molins de Rei (Barcelona)
Tel: 93 680 03 70 • Fax: 93 680 20 00
candelera@molinsderei.cat • www.molinsderei.cat

firagri
Del 8 al 10 de març, a Figueres (Girona)
L’Ajuntament de Figueres organitza una nova edició de la
Fira Agrícola i Ramadera de les Comarques Gironines, amb
exhibició de maquinària agrícola i ramadera.
Tel: 972 10 48 44 • promocioeconomica@figueres.org
www.visitfigueres.cat
fira gavarres
Del 9 al 10 de març, a Cassà de la Selva (Girona)
Nova edició de la fira de caça i pesca i mostra gastronòmica,
un espai per dónar a conéixer aquestes activitats.
Tel: 9732 27 22 68 • comerc@olot.cat
www.areadepromocio.olot.cat
fira de sant josep
Del 16 al 19 de març, a Mollerussa (Lleida)
Fira anual dedicada a la maquinària agrícola, ramadera i les
seves indústries complementàries.
Tel: 972 46 00 05 • ajuntament@cassa.cat
www.cassa.cat
fira de l’embotit
Del 16 al 17 de març, a Olot (Girona)
Fira anual organitzada per l’Institut Municipal de Promoció
de la Ciutat dedicada als embotits i els productes alimentaris típics.
Tel: 9732 27 22 68 • comerc@olot.cat
www.areadepromocio.olot.cat
fira de l’embotit de bescanó
17 de març, a Bescanó (Girona)
L’Ajuntament de Bescanó organitza anualment aquesta
fira, dedicada a l’embotit, els formatges i altres productes
alimentaris.
Tel: 972 44 00 05 • ajuntament@bescano.cat
www.bescano.cat
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CONTACTLESS: el nou sistema de pagament sense contacte
Per què és tan especial Contactless?
Perquè fa l’operativa més ràpida i més fàcil per a vostè i els
seus clients. Incrementarà les vendes i millorarà el servei,
ja que s’agilitza el pagament i també es redueix el cost de
maneig d’efectiu. Per als clients és ràpid, pràctic i segur.
Com es tramita una venda amb Contactless?
Només ha de marcar en el terminal l’import de la venda, com
de costum, i a la pantalla apareixerà un missatge indicant que el
client hi acosti la targeta. Un cop fet això, es confirma a la pantalla
que l’operació s’ha realitzat correctament.
• Per a les operacions inferiors a 20 euros no cal teclejar el PIN.
• Les operacions iguals o superiors a 20 euros es tramiten sempre teclejant el PIN.
Com es reconeixen les targetes Contactless?
El seu aspecte és com el de qualsevol targeta, però incorpora el símbol Contactless a
part davantera o posterior.

la

És segur aquest sistema?
Contactless fa servir la mateixa tecnologia que el sistema de xip electrònic i és molt segur. El xip d’aquestes targetes
utilitza el nivell més alt de la criptografia i l’última tecnologia de targetes intel·ligents.
Si el client està molt a prop d’un terminal Contactless, es pot activar la seva targeta?
No, ja que el lector només s’activa quan s’ha introduït un import en el terminal i torna a mode d’espera tan bon punt es
completa la venda. La targeta ha d’estar a menys de 3 cm de la pantalla.
Si el client acosta la targeta al terminal més d’una vegada, li poden cobrar dues vegades?
No. Cada venda s’ha de completar abans que se’n pugui fer una altra, de manera que no hi ha risc de càrrecs duplicats.
El TPV està preparat per al pagament per telèfon mòbil?
Sí. El terminal també acceptarà els pagaments Contactless a través del telèfon mòbil.
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