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EDITORIAL
El bou

SUMARI

caba l’any i tan sols falta el Nadal.
Pels carnissers, quan s’apropen les
dates de Nadal, ens puja la tensió, ja
que la feina es duplica i les nostres clientes
són més exigents que la resta de l’any. Però
bé, aquest Nadal estem una mica més preparats. Els cursos del IRTA, la Guia de Pràctiques
Correctes d’Higiene per a Carnisseries, les
innovacions italianes de Menu i Alimenta…
Estic segur que tot plegat ens donarà un aire
nou als nostres taulells, on podrem explicar
millor als nostres clients el que passa amb
la carn a nivell químic i sensorial (gràcies als
cursos del IRTA); i, a més, tindrem les carnisseries més sanitàriament correctes del món,
gràcies a la publicació de la nostre Guia de
Pràctiques Correctes d’Higiene.
També és temps de montar el pessebre,
una tasca àrdua i fatigosa en la qual tota la
família col·labora. Per fer-ho més amè, a casa juguem a identificar-nos amb una figureta del pessebre i durant tot el Nadal cada
membre de la família cuida i mou la seva
figureta de manera que el pessebre cobra
vida. Aquest any m’he identificat amb el
Bou, perquè li he trobat moltes semblances
que van amb mi. Primer he de dir i aclarir
que tot i que la denominació Bou en els papers de traçabilitat de la carn de boví significa mascle castrat, he de dir que no és el
meu cas. Dit això, la idea de protegir i donar
calor al nen Jesús m’agrada. El fet que porti
banyes ha sigut motiu de mofa de la meva
dona, doncs ella és la verge i al pessebre entre el bou i Sant Josep ja hi ha prous banyes,
però ella diu que no sap res d’això.
Els que ens ha fet més llàstima aquest
any són els pastors, ja que la crisi bovina
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està fent molt de malt en el seu sector i
per això els hem fet un camí més ample
que el dels Reis, que aquest any no s’han
portat gaire bé. També estem intentant
que els pastors (que són els meus fills) tinguin més protagonisme aquest Nadal amb
més quantitat de xais i cabrits que arriben
a l’escorxa… vull dir al naixement.
Tornant a la figura del Bou, l’he imaginat llaurant el camp, fent hores extres
quant no fa d’escalfador, amb el seu jou i
la seva arada empenyent lentament però segur i profund per tal que les llavors
entrin bé a la terra i tinguem un bon fruit.
Aquesta és la feina que s’està fent al Gremi, poc a poca amb força, segur d’on es
trepitja i amb línies rectes. Vull agrair a
tots els agremiats la vostra fidelitat i especialment aquells que es pugen al carro i
empenyen junts amb el bou. Gràcies!
Bon Nadal,
Xavier Gallifa, president del Gremi d’Empresaris Carnissers i Xarcuters de Barcelona.
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EL GREMI INFORMA
RECONEIXEMENT PER L’ÚS I DIFUSIÓ DE LA LLENGUA CATALANA

El Gremi de Carnissers rep el Premi a la millor
iniciativa lingüística del sector comercial
La Confederació de Comerç
de Catalunya (CCC) ha atorgat al Gremi de Carnissers
i Xarcuters de Barcelona el
premi a la Millor iniciativa
lingüística del sector comercial en la categoria d’entitats. El premi es va entregar
el passat 21 d’octubre en un
acte públic que va organitzar
la CCC a la seu de la Generalitat
de Catalunya.
El Gremi ha rebut aquest
reconeixement per contribuir a la promoció de l’ús de la
llengua catalana i usar-la de
manera habitual i prioritària
en la seva política comunicativa. El Jurat n’ha remarcat en
especial “la formació en català, que es complementa amb
manuals en aquesta llengua;
la qualitat de les publicacions;
les accions de recuperació de
les tradicions culinàries catalanes, i l’ús de noves tecnologies en català”.
El Premi consisteix en l’atorgament d’un guardó i d’un di-

ploma acreditatiu. A més, també s’ha fet difusió als mitjans
de comunicació de Catalunya
sobre els guanyadors d’aquest
any. A part del Gremi, en la
categoria d’establiments, el
premi es va atorgar a la botiga
tèxtil Gesa Major de Lleida.
Aquests guardons, que enguany han celebrat la XI edició, tenen com a finalitat reconèixer l’esforç que fan les
entitats, empreses i associacions dels sectors del comerç,
dels serveis i del turisme per
promoure l’ús del català.
Els guardons als premiats i
els diplomes a la resta de participants van ser entregats
pel director general de Comerç, Josep Mª Recasens; per
la directora general de Política
Lingüística, Ester Franquesa;
pel director general per a la
Immigració, Xavier Bosch; pel
diputat delegat de Comerç de
la Diputació de Barcelona, Jordi Subirana, i pel president de
la CCC, Pere Llorens.

En Vicenç Mor, L’Elena Carrasco i en Xavier Gallifa celebrant la concessió del
premi amb la presència del Director general de Comerç, Josep Mª Recasens.

El President del Gremi, Xavier Gallifa, rebent el guardó de mans de la
Directora general de Política Lingüistica, Ester Franquesa.

‘Fricandó Matiner’ promociona el consum de carn a les
Carnisseries Agremiades
Amb l’objectiu de promocionar el consum de la carn i la seva compra a les
carnisseries agremiades, el Gremi de
Carnissers ha posat en marxa una campanya de publicitat al programa de ràdio Fricandó Matiner durant tots els dimarts d’aquest mes de desembre entre
les 8 i les 10 del matí.
A més de donar informació sobre els
beneficis de la carn per a la nostra salud,
cada setmana es regala un xec per valor
de 50 euros per a comprar en alguna de
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La campanya ja es va dur a terme durant els
mesos de maig, juny i juliol de 2013.

les carnisseries adherides al Gremi. Per
guanyar el premi només s’ha de trucar al
programa i respondre a una senzilla pregunta relacionada amb el món carni.

Aquesta iniciativa ja es va dur a terme
al mateix programa de ràdio durant els
mesos de maig, juny i juliol de 2013; i s’ha
decidit repetir l’experiència degut a l’èxit
de la convocatòria de l’any passat i a la notorietat que va adquirir el Gremi durant la
difusió del programa.
Emès de dilluns a divendres, de 6 a 10 hores, a l’emissora Rac 105, és el programa
despertador que més catalans escullen
a l’hora de llevar-se, amb uns 182.000
oients.

TALL EL GREMI INFORMA
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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.

HA ENTRAT EN VIGOR EL 13 DE DESEMBRE

Nova normativa europea en l’etiquetatge minorista
dels productes càrnics
El 13 de desembre va entrar en vigor el
Reglament (UE) 1169/2011, del Parlament Europeu, sobre la informació
obligatòria alimentària facilitada al
consumidor. La normativa especifica que
els aliments frescos han d’exhibir un cartell visible on consti la informació mínima
obligatòria que variarà en funció del producte: carn, peix, fruita o verdura, incloent-hi el preu per unitat de mesura (preu
per kg., per exemple).
La carn de boví que es vengui a doll o
tallada al punt de venda ha de portar un
rètol visible al consumidor que detalli la
Denominació del tipus de canal (vede-
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lla, vaca, bou…); Denominació de la peça
(filet, culata, mitjana…); Número de referència o codi que relacioni la carn amb
l’animal del que procedeix; País de naixement, país d’engreix, país de sacrifici i
número d’autorització sanitària de l’escorxador; País d’especejament i número
d’autorització de la sala; Edat de sacrifici;
i Preu per kg.
En carns de boví envasades, a més
dels punts anteriors, s’ha d’indicar també: Preu per unitat de venda; Pes net; Raó
social de l’empresa responsable; Domicili;
Instruccions de conservació; i Data de caducitat.

En relació als elaborats, és obligatori
indicar a l’etiquetatge una sèrie d’ingredients que poden provocar diferents tipus d’al·lèrgies. Aquests ingredients són:
Cereals que contenen gluten (blat, ordi,
sègol, civada, espelta, kamut); Crustacis i
mol·luscos; Ous; Peix; Cacauets; Soja; Llet i
els seus derivats (inclosa la lactosa); Fruits
amb closca; Api; Mostassa; Grans de sèsam; Diòxid de sofre i sulfits; i Tramussos.
Teniu la informació complerta sobre la
nova normativa a la pàgina 4 de la revista
Tall nº 123; i a la Guia de pràctiques correctes d’higiene per a carnisseries, a la venda a
la Botiga del Gremi.

17/12/2014 12:30:45

ELABORATS ORIGINALS PER POTENCIAR LES VENDES

Les empreses Menu i Alimenta ofereixen una nova
demostració d’originals receptes de carn
Les empreses italianes Menu i
Alimenta van fer dues demostracions a les instal•lacions
del Gremi sobre elaborats
innovadors vinculats amb el
sector càrnic.
La demostració de la empresa Alimenta va tenir lloc el
passat 29 d’octubre i la de Menu -presentada pel xef Tomasso Rugieri- el 5 de novembre.
Les dues classes van oferir una
nova manera d’entendre els
elaborats càrnics, amb receptes estudiades exclusivament
per als professionals del sector, especialment interessants
per tots aquells carnissers que
comercialitzen elaborats.
Les diferents elaboracions
van incloure noves tècniques
a l’hora de treballar els nostres productes, així com noves
i atractives formes de presentar-los i promocionar-los. Un
altre de les característiques és
l’original aplicació del color, que
fa que els elaborats siguin més
atractius i puguin captar amb
més facilitat l’atenció de la clientela. Podreu trobar els motllos i
els ingredients per elaborar les
receptes a la Botiga del Gremi.

Els motllos per fer els elaborats i les safates d’Alimenta
les podeu trovar a la Botigueta del Gremi.

Les dues imatges superiors corresponen al curs d’elaborats de la empresa Menu i les altres dues fotografies al curs
d’Alimenta. Sobre aqueste línies, l’agremiada Úrsula Adeva de Casa Mató traduint les indicacions del xef d’Alimenta.

SR. JOSEP MARIA RECASENS

El director general de Comerç visita la seu del Gremi
El director del Consorci de
Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya (CCAM), Josep M.
Recasens, acompanyat per la
subdirectora del mateix organisme, Montserrat Gallardo, van visitar el passat 19 de
novembre la seu del Gremi.
El Sr. Recasens i la Sra. Gallardo van poder conèixer les
instal•lacions de l’entitat, així
com les diferents iniciatives
que s’estan duent a terme per
tal d’impulsar l’organització
entre els seus membres i l’opinió pública, com són la recuperació de tradicions del món de

6

Els directius del CCAM (Josep M. Recasens i Montserrat Gallardo) amb alguns
dels membres de la Junta del Gremi.

la carn o la vedella solidaria,
entre d’altres.
A la jornada també van ser

presents els membres de la
Junta del Gremi: Araceli Hernández, Pilar Roig, Eugenio

Sanz, Jordi Matejcek, Francesc
Velázquez, Ricard Pell i el secretari general de la CCC, Miquel Àngel Fraile.
El Sr. Gallifa va aprofitar la
reunió per comunicar als responsables del CCAM sobre la
tasca i els principals objectius
del Gremi. “Al Gremi hem anat
millorant i actualitzant-nos
per tal de donar un servei
eficaç i productiu als nostres
agremiats. Creiem que estem en el bon camí, i així ens
ho confirmen els més de 300
agremiats i 2.000 seguidors
que tenim a les xarxes socials”.

TALL EL GREMI INFORMA
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VA SORTIR PUBLICAT EL DISSABTE 6 DE DESEMBRE

El Gremi publica un article promocional al diari Ara
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SOLIDARITAT AMB ELS MÉS DESFAVORITS

La Vedella Solidària del Gremi entrega carn a
diferents entitats del Raval
La campanya de la Vedella
Solidària del Gremi ha fet
possible que persones sense
recursos del barri del Raval
puguin menjar carn.
L’última entrega de carn
de la ‘Vedella Solidària’ s’ha
entregat al menjador social
de la Fundació Arrels al Barri
del Raval, al menjador escolar
per infants i adolescents de
la Fundació Centre Obert Gavina; i al menjador social que
gestionen Les Germanetes de
Santa Teresa de Calcuta. Les
tres entitats estan ubicades
al barri del Raval. Aquestes
entregues han estat possibles
gràcies a la donació de part de
les vendes de racions de carn
de vedella que es va realitzar

Entrega de carn al Centre Obert
Gavina, fundació dirigida a infants i
adolescents.

Part de la carn entregada a la Fundació Arrels. L’entitat atén diàriament al
seu menjador social prop de 90 persones que es troben sense llar.

el passat dia 26 d’octubre durant la benedicció de la bandera regimental del Gremi (més
informació pàgines 12-13).

Des de el Gremi ens agradaria seguir ajudant als més
desfavorits. Per aquest motiu,
si teniu alguna idea per refor-

CAMPANYA PER REFORÇAR LA SOLIDARITAT ENTRE ELS AGREMIATS

El Gremi ets TU

En el Gremi ens hem adonat de la importància que té la solidaritat, no només amb els
col·lectius desfavorits de la nostra societat
sinó també amb nosaltres mateixos, entre
els nostres agremiats. Per aquest motiu, si
teniu qualsevol problema que us impedeixi
realitzar amb normalitat la vostra tasca diària (ja sigui familiar, de salut etc.), ens agradaria que ens ho comuniqueu, i des del Gremi
buscarem la complicitat d’altres d’agremiats
per tal de trobar, entre tots, una solució que
permeti mantenir actiu el vostre negoci.
Volem fer una crida a tots aquells agremiats que vulguin fer-se voluntaris, que tinguin
la disposició de donar un cop de mà als seus
companys de feina quan es trobin en situacions extremes i imprevistes. Situacions que
podem patir qualsevol de nosaltres d’un dia
per l’altre. De fet, una de les funcions originals dels gremis ha estat des de sempre l’assistència humana entre els seus membres.
El GCB no vol ser el millor per tenir més
solvència econòmica o per tenir les millor
instal·lacions o els millors cursos, el GCB vol
ser el millor en capital humà, i tots sabem
que d’això anem sobrats.
La incorporació a aquesta llista de voluntaris/ies no obliga a res i no suposa cap com-

8

Al Gremi estem creant una llista de voluntaris per
ajudar aquells agremiats que estiguin tenint
problemes per atendre els seus negocis.

promís. Només és una predisposició amb
els límits que ofereixin els mateixos voluntaris. En el registre també es pot comunicar,
si es vol, els tipus de servei i horari preferent, per exemple: transport, elaboració,
desfer, despatxar, repartiment, companyia,
suport general, tardes, només dilluns etc.
El GCB es compromet a valorar cada cas i
comunicar-ho si cal als voluntaris per conèixer la seva disponibilitat.
El que és segur que aquests actes suposaran quelcom més que un suport laboral i
es convertiran en uns lligams emocionals i
sentimentals, que són els valors que volem
promoure des de GCB.

çar la campanya de solidaritat
del Gremi, feu-la saber i amb
l’ajuda de la resta d’agremiats
intentarem tirar-la endavant.
Pel Gremi és un repte continuar treballant per poder ajudar
a què persones sense recursos
puguin menjar carn.

Comunicats del
Gremi a través
de WhatsApp

Per tal de poder millorar la comunicació amb els agremiats,
des del Gremi hem engegat una
nova iniciativa de comunicació
via WhatsApp. Amb aquesta
iniciativa, volem que els comunicats arribin als agremiats de
la forma més ràpida possible. És
tracta, doncs, d’una nova eina de
comunicació que complementa
els comunicats via e-mail.
Als agremiats que estigueu interessats en rebre aquests tipus
de comunicats envieu un WhatsApp al número 601317744 indicant les vostres dades; o faciliteu el vostre número de mòbil al
e-mail info@gremicarnissers o a
través del telèfon del Gremi (93
323 40 19).

TALL EL GREMI INFORMA
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CURSOS DE FORMACIÓ

IRTA fa entrega dels diplomes del curs sobre qualitat
de la carn i anàlisi sensorial de la carn de boví
El passat 20 d’octubre, la Directora de
Transferència de l’IRTA, Rosa Cubel, va
entregar els diplomes als agremiats que
han participat en el ‘Curs de Formació
en Qualitat de carn i principis d’Anàlisis
Sensorial en carn de boví’, realitzat pel
Programa de Qualitat de l’IRTA.
El curs, en el que han participat 25 agremiats, ha proporcionat coneixements tècnics que ajuden a entendre com es desenvolupen les característiques de la carn des
de la mort de l’animal fins a la seva venda;
inclouen informació sobre l’origen de possibles defectes de qualitat de la carn fresca
i com trobar solució a aquestes incidències.
CURS 2015
Degut a l’interès que ha suscitat entre els
agremiats, aquest curs es tornarà a impartir l’any durant el 2015.
El curs tornarà a estar dividit en quatre mòduls: ‘La carn: com s’origina i com
canvien les seves característiques després
del sacrifici’; ‘La vida útil i maduració de

Participants del curs sobre qualitat de la carn i anàlisis sensorial de la carn de boví. Al 2015 es tornarà
a impartir el curs.

la carn’; ‘Efecte de la raça i la categoria
comercial sobre la qualitat de la carn’; i
‘Anàlisi sensorial de la carn’.
Al igual que el curs d’aquest any, el curs
de 2015 estarà impartit per Maria Àngels
Oliver, Doctora en veterinària i Directora
del Programa de Qualitat de Producte; per

Mauro Vitale, Doctor en ciències dels aliments; i per Núria Panella-Riera, Doctora
en tecnologia d’Aliments.
Si esteu interessats en participar en el
curs de 2015, contacteu amb el Gremi al
telèfon 93 323 40 19 o mitjançant el correu
electrònic info@gremicarnissers.com

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
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Tractes preferents per als agremiats
CARN

DESDE AFELÍN (página 50)
ASCEN INFORMA
La Federación de
Asociaciones
de Empresarios de Limpieza celebra
La XXXII Convención de ASCEN
y las actividades de la Asociación en
EMPRESA
SERVEI
I DESCOMPTE
este año su décimo aniversario y se encuentra más activa que nunca.
torno a Hostelco-Expolimp centran las informaciones de este
Balika - Cosalgo Representatives S.L Productes carnisLa
D. presencia
O. Navarra en Hostelco-Expolimp, al detalle.
número.
(Delegació a Barcelona). Tel: 628 47 00 80
Mont-Soliu
Tel. 972 49 25 81
6T+ Tallipes
Tel: 93 274 15 85

Roba laboral, confecció pròpia.
Descompte del 10% per als agremiats.

EQUIPAMENT

Calçat professional
Tel: 93 229 21 09

Calçat professional i equips de protecció individual.
Descompte del 10% per als agremiats.
Dielta & Gesame
Tel: 93 885 31 11

Maquinària per a processats carnis.
Descompte del 10% per als agremiats en maquinària.

Electrogram
Tel: 93 452 17 88

Balances, bàscules i tot per l’alimentació. Venda, servei tècnic, disseny i assessorament.
Descompte del 10% per als agremiats.

Guayadis
Tel: 93 861 89 38
Importadora Tudelana
Tel: 902 225 324
Mainca
Tel. 93 849 18 22
Papeles Salvi
Tel: 93 718 093 12
Suministros Pemece S.L.
Tel: 93 338 92 08
PratsNadal
Tel: 93 360 09 70

Maquinària per a la indústria alimentària. Descompte del 15% en l’adquisició d’equips per
a l’envasat al buit i termosegellat Valko, i d’equips per a la indústria càrnia Dadaux.
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 €.
Equipaments Carnis,
Descompte del 10% per als agremiats.
Embalatges per al comerç.
Consultar amb el Gremi.
Assessorament i solucions en higiene i desinfecció.
Descompte del 5% per als agremiats.
Servei integral per al professional de la carn: mescles d’espècies, preparats, marinades, ingredients i additius; estris, equipament, petita maquinària... Descompte 5%.

Rational
Tel: 620 378 266

Forns de cocció.
Descompte mínim del 20% assegurat.
Regals publicitaris personalitzats per als vostres clients. Descomptes exclusius per agremiats. Podeu fer la vostra comanda a través del Gremi.

Space Gift
CONSTRUCCIÓ, DISSENY I REFRIGERACIÓ

Agrupació de productes locals i ecològics.
Descompte del 10% per als agremiats.
Sistemes de Tall i Pes per a la indústria alimentària.
Descompte del 8% en servei tècnic, recanvis i consumibles.

Confeccions Isabel
Tel: 93 218 62 67

Carrosseries Barbany
Tel: 93 345 79 35
Cruz S.L.
Tel: 93 465 00 65
Decomerca Montier
Tel: 93 477 05 00
Greenpack energy
Tel: 93 395 13 90
Jandre
Tel: 660 46 90 17/628 91 29 80
Ream
Tel: 600 58 68 20 / Tel: 93 311 06 09
Banc Sabadell
Tel: 902 383 666

SERVEIS

Descompte del 5% en la primera comanda i 2% de rappel.

Isotermitzats i carrossats amb o sense equip de fred, reparacions en general i renovacions ATP. Descompte del 5% per als agremiats.
Disseny i desenvolupament de negocis. Assessorament comercial i projecte tècnic i decoratiu sense càrrec per als agremiats, per a l’obertura del seu negoci.
Disseny i desenvolupament de negocis.
Consultar amb el Gremi.
Especialistes en parades i equipaments comercials. Descompte del 5% en contractacions
de botigues senceres i un 10% en cambres frigorífiques.
Refrigeració i electricitat. Servei tècnic.
Primer servei, desplaçament gratuït. Descompte del 10% per als agremiats.
Refrigeració i condicionaments d’aire.
Descomptes del 5% per als agremiats.
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 i frigorífiques) de substitució.
Sense cost, en cas d’accident por culpa d’un contrari.

Covipla
Tel. 93 407 36 81 / 656 796 648

Control i Prevenció de Plagues i Sistemes APPCC.
Descompte del 10% per als agremiats. Inspecció i Pressupost sense compromís.

FnEnergia
Tel: 606 88 20 31
Grup Catalana Occident - VallèsPallàs Associats. Tel: 93 346 11 52
Pell & Associats S.L.
Tel. 93 323 40 19
Teyle - Técnica y Legalización, S.L.P.
Tel: 93 323 40 19

22-27 Gremi informa - copia - copia - copia.indd 10

Optimització contractació elèctric i gas - gratuït. Estudi i propostes de millora energètica i
implantacions. Dte. del 10 al 15 %. Formació gratuïta sobre estalvis energètics.
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.
Assessorament i gestió en temes laborals (nòmines, jubilacions...), fiscals (comptabilitat, impostos....), etc. Consultes gratuïtes i preus especials per a la resta de tràmits.
Llicències d’obertura, d’obres i d’activitat; assessorament tècnic; projectes d’instal·lacions,
plans d’emergència, etc. Per als agremiats, primera visita gratuïta.
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LA BOTIGUETA DEL GREMI

Si estàs interessat en adquirir algun dels productes de la Botiga del Gremi,
truca’ns al 93 323 40 19 o escriu a info@gremicarnissers.com

AL GREMI DISPOSEM D’UN STOCK BÀSIC

PER AMENITZAR L’ESPERA DE LA CLIENTELA

Al Gremi hem tornat a
fer comanda a l’empresa Menu per tal de què
podeu disposar de tots
els ingredients per poder
preparar els originals
i innovadors elaborats
que l’empresa italiana
inclou al seu catàleg.
Gràcies a la comanda
realitzada, al Gremi disposem d’un stock bàsic per
tal de què pugueu provar
els productes sense necessitat de realitzar una
comanda mínima. Si esteu interessats en algun
producte, no dubteu en
contactar amb nosaltres.

Que fan els vostres clients
mentre esperen el seu torn o
quan prepareu la seva compra? Des del Gremi et suggerim
una excel·lent idea perquè els
clients estiguin entretinguts i
puguin aprendre més sobre el
món de la carn.
Al Gremi hem creat un vídeo
amb imatges i frases que destaquen els avantatges de consumir carn. Considerem que és
una excedent manera de promocionar el seu consum i alhora
oferir un valor afegit al negoci.
Us proposem que instal•leu un
monitor al vostre establiment
amb el vídeo corporatiu original del Gremi, en el cas de tenir

Productes Menu per
elaborats innovadors

Vídeo sobre els beneficis
de consumir carn

Al Gremi hem elaborat un vídeo
dirigit a carnisseries que destaca
els avantatges de consumir carn.

monitor propi només caldria
que ens demaneu la pel•lícula.
Els vostres clients aprendran
molt sobre el món de la carn i
gaudiran d’unes magnífiques
imatges que augmentaran el
seu desig de consumir carn.

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
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Una mirada al passat
L’ACTE ES VA CELEBRAR EL 26 D’OCTUBRE A SANTA MARIA DEL MAR

Acte de benedicció de la Bandera Regimental
de la Companyia de Carnissers de Barcelona

E

l Gremi de Carnissers i Xarcuters de
Barcelona i Província va celebrar el
passat 26 d’octubre l’acte de benedicció de la Bandera Regimental de la
Companyia de Carnissers de Barcelona, un
estament que va pertànyer a la Coronela
de Barcelona i que estava format per carnissers i soldats gremials que van ajudar a
defensar la ciutat durant el setge de 1714.
L’acte de benedicció es va celebrar a les
11h a la Basílica de Santa Maria del Mar.
Posteriorment, el president i vicepresident
del Gremi -vestits amb l’uniforme de granader que va utilitzar la Companyia de Carnissers durant el setge de la ciutat- van ser
escoltats per la resta de membres de la Coronela de Barcelona. La primera parada del
recorregut va ser al Fossar de les Moreres,
on es va dipositar un ram de flors en homenatge a tots els que van morir en defensa de
les llibertats de Catalunya durant el setge
de Barcelona. Després, la comitiva va visitar
el Born Centre Cultural, on el Nicolau Martín,
president de la Coronela, ens va instruir sobre com era la vida a la ciutat, com era la feina dels carnissers en aquella època i com ho
compaginaven amb la defensa de la ciutat.
ELS TRETZE CLAUS DE LA BANDERA
Seguint el protocol de la benedicció, es van
clavar tretze claus a la bandera, un acte que

van realitzar de forma solemne diferents
membres del Gremi, de la Coronela i representants de l’Administració. En concret,
els participants d’aquest acte van ser: Nicolau Martin (president de la Coronela de
Barcelona), Jordi Martí (conseller de Presidència i Territori de l’Ajuntament de Barcelona), Raimond Blasi (regidor de Comerç
del Ajuntament de Barcelona), Josep Maria
Recasens (director general de Comerç de
la Generalitat de Catalunya), Marià Morera
(director de Serveis Territorials a Barcelona
de la Generalitat de Catalunya), Xavier Gallifa (president del Gremi), Vicenç Mor (vicepresident del Gremi), Xavier Sanz (president del Gremi de Comerç de Mobles), Pere
Fàbregues (membre del comitè executiu del

Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona), Olga Pujades (miliciana de la Coronela), i els membres del Gremi Araceli Hernández, Eugenio Sanz i Pilar
Roig.
VEDELLA SOLIDÀRIA
Sobre les 14h, la comitiva gremial es va
traslladar a les Drassanes Reials, on es va
continuar la festa amb la celebració del dinar ‘La vedella solidària’. Prèviament, i durant 12 hores, es va estar cuinant una vedella sencera al pati del Museu Marítim de
Barcelona per tal d’estar a punt per poder
iniciar l’àpat amb l’arribada de la comitiva.
Per fer-ho possible es va comptar amb la
col·laboració dels alumnes de d’Escola d’Ho-

Reproducció de l’uniforme i la Bandera
Per dur a terme l’acte de la benedicció de la Bandera, des de el Gremi vam encarregar la
reproducció de l’uniforme militar i la Bandera Regimental de la Companyia de Carnissers seguint les directrius d’historiadors i arqueòlegs especialistes en història moderna,
i sota les directrius del Director de Barroc del MNAC. El resultat va ser una reproducció
rigorosa i seriosa de la nostre bandera, que va ser cremada durant la caiguda de la
ciutat, juntament amb la resta de banderes de la Coronela de Barcelona.
L’uniforme que vam reproduir -i que va ser utilitzat durant l’acte de benedicció de la
bandera- va ser el de granader, que va ser el que va utilitzar la Companyia de Carnissers durant el setge de la ciutat. Els carnissers van ser un dels gremis especialitzats
en el llançament de granades, ja que estaven especialment dotats per aquesta tasca
degut a la fortalesa física pròpia de la seva professió. Com a element distintiu, l’uniforme de granader utilitza la gorra granadera, en comptes del típic tricorni que inclouen la
resta d’uniformes de la Coronela.
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Josep Maria Recasens, director general de CCAM,
també va participar a l’acte.
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teleria i Turisme de Barcelona.
A part de servir com a colofó de la festa
de la benedicció de la Bandera Regimental, el
dinar tenia també un objectiu solidari. La Vedella es va vendre plat a plat a un preu popular, i els beneficis, gràcies a la col·laboració de
la Fundació Tot Raval, s’han destinat perquè
persones sense recursos del Barri del Raval
puguin menjar carn, fent pelés el compromís
que el nostre Gremi ha tingut, té i tindrà amb
la ciutadania. Teniu informació ampliada sobre aquestes donacions a la pàgina 7 de la
revista.
AGRAÏMENTS
Des de aquestes línies volem agrair la collaboració de la Generalitat de Catalunya,
del Ajuntament de Barcelona, del Museu
Marítim de Barcelona, de la Coronela de
Barcelona, de la empresa Vedella Bencriada i de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de
Barcelona per col·laborar i fer possible la
celebració d’aquest acte tant emotiu pel
Gremi.

Des d’aquí, volem agrair a tots els que ens vau acompanyar en aquesta celebració tan commovedora.

La Grossa no es va voler perdre l’àpat de ‘La
vedella solidària’.

Jordi Martí, conseller de Presidència i Territori de
l’Ajuntament de Barcelona, entregant la bandera al
Sr. Gallifa, en un dels moments més emotius de l’acte.
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Els alumnes de l’Escola de Hoteleria i Turisme de Barcelona van col·laborar en l’elaboració dels plats de la
‘Vedella solidària’.
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ABANS DEL TAULELL
CONSULTA SOBRE LA INDEPENDÈNCIA I SOBIRANIA DE CATALUNYA

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

I

és que no em surt escriure sobre un altre
tema. L’impacte emocional és tan fort que més que
mai ho faig des de l’ànima.
Em sento orgullós de sentir-me català, un cop més
som referència de civisme i
democràcia. Em sento orgullós perquè el nostre sentiment nacional col•lectiu és
d’alliberació en contraposició d’altres nacionalismes
invasius i impositius que posen regles i condicions a les
llibertats d’expressió, però
no es donen compte que
quan aquesta expressió ve
del cor i l’ànima no hi ha res
que l’aturi, encara que passin segles. Perquè en aquest
país creiem que la sobirania
no depèn d’un document o
d’una llei sinó del poble, de
la voluntat de la gent per
poder escollir el seu present
i el seu futur, sense cap barrera. Aquí ens agrada la llibertat en essència, sigui per
a nosaltres o per la resta de
pobles, nacions, i col•lectius
del món.
Un país, una nació, una
societat és un organisme
que viu, sent, interpreta i
percep el món que l’envolta
d’una forma determinada i
definida per la seva història, la seva cultura i el seu
idioma, que la diferencia
de la resta de comunitats.
Aquests trets no són ni millors ni pitjors, però segons
els experts són els responsables de consciència de
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país, d’ànima col•lectiva i
per tant d’organisme íntegri
i independent. Per aquest
motiu la voluntat del sentiment d’alliberament envers
un organisme extern i no
considerat com a propi és
tan potent.
Potser és l’esdeveniment
més important de la nostra
generació. Hem votat els
que hem volgut, els que creiem en un canvi, un canvi de
paradigma total. Amb tot
respecte per les altres opcions i opinions contràries a
aquesta forma de voler un
país, però el que no es pot
dubtar és que existeix l’evidència de què la voluntat
majoritària a Catalunya és la
de l’autogovern i no cal anar
en contra de ningú per anar
a favor d’un mateix.
Cadascú te les seves
raons amb matisos més
o menys importants depenent de l’individu. Però
quina és l’essència, quin és
el denominador comú de
tot això? Que ha fet que
una gran majoria d’un poble agafi una direcció, que
prengui el control i s’enfronti als poders establerts?
Tota mobilització necessita
del factor estímul que faci
d’espurna. L’especejament
d’aquest estímul que ens
ha mogut a tots és com una
escudella barrejada amb
un poti poti d’ingredients:
Tenim estímuls vinculats a
la llibertat; a la decepció i a
la frustració; a l’economia i
la recompensa; a aspectes
socials; a les emocions i als
sentiments; a la solidaritat i
a l’altruisme; a les aspiracions; a l’esperit...
Aquest son els estímuls

que ens ens empenyen a la
motivació, a la voluntat de
canviar el nostre món. Hi
ha una barreja d’estímuls
materials i emocionals. Però
realment el que ens donen
la força i l’il•lusió són els
que provenen del cor i l’ànima. A l’igual que a la nostra
feina, no és el mateix fer de
carnisser que ser carnisser,
no és el mateix fer de català que ser català, doncs cal
que donem aquest missatge al món, als nostres fills i
pel nostre futur. Posem en
marxa tot el nostre esforç
amb cor i ànima en què no
ens val només canviar de
estatus polític, sinó també
en canviar l’essència d’allò
que ens fa realment feliços,
són els canvis en què les
persones ens sentim dignes.
Necessitem un canvi de paradigma social i humà amb
urgència. Un canvi tangible
de les regles que fan moure
el món.
És per això que hem
d’afegir un altre factor estímul, el de la imaginació i el
de la projecció dels reptes.
Somio en el meu país
amb un nou sistema edu-

catiu que valori l’art, que
gestioni emocions i que
formi persones amb valors. Somio en un país on
les empreses tinguin com
a màxim actiu als treballadors, amb la finalitat de
produir productes i serveis
on el seu valor afegit sigui
que la feina està feta per
treballadors amb sous dignes i justos. Somio amb una
sanitat pública de qualitat.
Somio amb uns habitatges
que estiguin a l’abast dels
sous que ofereix el mercat
laboral. Somio amb una
fiscalitat més justa i equitativa que no ofegui constantment les iniciatives
personals i les empresarials.
Somio en què es recompensi la formació i l’esforç, i es
gravi l’especulació. Somio
en un país on els poders
fàctics i multinacionals no
condicionin el nostre futur.
M’agradaria que el meu
país fos pioner en un nou
paradigma en què el benestar de les persones estiguès
per sobre de tot.
Visca Catalunya,
Visca tothom.
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LA CUINA AL MON
PLATS I INGREDIENTS TÍPICS

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

E

n aquest nou article de
la ‘Cuina de la carn al
món’ ens desplacem a
les illes Hawaii, un dels llocs
més paradisíacs i desitjats
del món.
Aquest arxipèlag, que inclou 19 illes, presenta una
cuina influenciada per moltes
cultures diferents sobretot
la nord-americana i l’asiàtica. Va ser una terra que van
habitar els Polinesis i que durant molts anys van tenir una
dieta basada principalment
en vegetals i peixos. Més endavant, van començar a criar
pollastres i porcs, però no va
ser fins a finals del segle XVIII
que van començar a haver-hi
vaques. Aquestes van ser introduïdes gràcies als nombro-

sos contactes estrangers que
van tenir en aquella època, en
un d’aquests van obsequiar al
rei Kamehameha I amb una
vaca de la varietat Longhorns.
Com que aquestes bèsties es
van començar a reproduir ràpidament, el rei va haver de
contractar a vaquers americans perquè ensenyessin al
poble hawaià a criar-los. Els
que exercien aquest ofici eren
coneguts com a paniolos.
A Hawaii és tradició celebrar les luau, unes festes
al aire lliure acompanyades
de menjar, música i ball. Un
dels menjars més comuns en
aquests banquets és el porc
kalua, que es cuina sencer en
una forn natural anomenat
imu. Aquest forn es fa a sota
terra on es posen unes brases
cobertes amb pedres volcàniques i tiges de plataner. A
sobre d’aquesta preparació
posen el porc sencer i el co-

breixen amb fulles de plataner. El deixen cuinar unes deu
hores i obtenen una carn molt
tendre i lleugerament fumada.
Com s’ha comentat al principi de l’article, Hawaii és un
país que ha rebut una gran
quantitat d’influències, per
això trobem una cuina rica en
productes i gustos. Un dels
plats no autòctons que més

ha arrelat és kalbi ribs coreà.
Aquest consisteix en unes costelles de porc marinades amb
soja i acompanyades amb sèsam.
El plat combinat (també
anomanat pa mea ‘ai) és una
de les maneres més comuns
que tenen els hawaians de
fer el dinar. Aquest sol estar
compost per dues boles d’ar-

‘Costelles Pipikaula’
INGREDIENTS
 750 gr o 1 kg de costelles de boví
 150ml de salsa de soja
 2 cullerades de sal
 1 i ½ cullerades de sucre
 1 dent d’all rallat
 1 tros de gingebre rallat
PREPARACIÓ
- Barrejar en una bossa amb tancament fàcil tots els ingredients i deixar marinar
tota la nit a la nevera.
- Treure una mica l’excés de la marinada de les costelles i disposar sobre una reixa
de forn amb una safata a sota.
- Posar al forn entre 5 i 7 hores a 80ºC. Es poden degustar en aquell moment o es
poden feixar enfredar i guardar a la nevera.
- Per últim, abans de menjar-les, fregir les costelles fins que quedin ben daurades
i cruixents.
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ròs, diversos plats principals
i una amanida de macarrons.
Aquesta tradició es remunta
als antics obrers que treballaven a les plantacions i que
per comoditat i solvència els
servien aquests àpats en safates. Un dels plats principals
típics que es sol incloure en
el pa mea ‘ai és el Lau lau, un
mar i muntanya fet amb carn
de porc (amb paletilla i panxeta) i butterfish (o bacallà negra) embolicats en unes fulles
autòctones de taro. Aquesta
preparació la deixen cuinar al
vapor durant més de tres hores i la carn queda molt tendre
i gustosa. Un altre dels plats
principals que se sol posar en
el plat combinat és el conegut com a Loco moco, aquest
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Forn imú, típic de Hawaii.

consisteix en una base d’arròs
blanc, una hamburguesa, un
ou a sobre i acompanyat de
salsa gravy (aquesta és una
salsa reduïda de carn i verdures de color marró). Aquest
plat té molta popularitat i està
considerat com de menjar ràpid o per emportar.
Amb l’aparició dels paniolos va començar a fer-se una
espècie de carn seca que la

Porc Kalua cuinant-se al forn imú.

van anomenar sota el nom de
Pipikaula. Per elaborar-la primer cal marinar la carn amb
salsa de soja i després s’ha de
deixar assecar. El resultat que
s’aconsegueix és que els condiments naturals s’intensifiquin i s’obscureixi la carn. Per
últim es fregeix i s’obté una
carn cruixent, gustosa i de sabors intensos.
Els soldats americans du-

rant la segona guerra mundial van introduir a les illes
el Spam, un tipus de carn en
llauna que produïa l’empresa Hormel Foods Coropration
amb el sobrant dels seus pernils. Aquest ha esdevingut un
dels seus aliments preferits,
fins al punt de consumir actualment un mitjana de quatre milions de llaunes a l’any.
Amb aquesta carn realitzen
una gran varietat de receptes, ja que la fan servir per fer
broquetes, arrossos, amanides, salses, pastissos, etc. Un
dels aperitius més famosos
que tenen el fan amb aquest
producte, el spam masubi. Es
tracta d’un tall de spam envoltat d’arròs saltejat i d’alga
nori per fora.
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SEGURETAT ALIMENTARIA
CONSELLS I PREVENCIÓ A L’HORA D’UTILITZAR RECIPIENTS D’ALUMINI

Alumini a les cuines: un enemic silenciós?
Carolina Cucurella
Departament tècnic
de la Asociación
Empresarial Cárnica
(ANAFRIC).

L

’alumini, el tercer element més abundant a
la terra, ha estat considerat durant molt de temps
com un element innocu per
les persones, però darrerament ha despertat diverses controvèrsies donat que
s’han realitzat algunes investigacions que han desvetllat que l’alumini pot tenir efectes negatius sobre
les plantes, animals aquàtics i els éssers humans.
Fa més de 6.000 anys a
l’Àsia Menor es va desenvolupar l’art d’elaborar ceràmica
amb silicat d’alumini. Alguns
compostos d’alumini van ser
molt populars a Egipte i Babilònia des de l’any 2000 AC
com a “material de l’argila”.
L’obtenció de la seva forma
metàl•lica era tan onerosa,
que va arribar a ser considerat un metall preciós. Però no
va ser fins 1807 en què se’l
va designar com element químic (Al) per Davy. A finals del
segle XIX va començar l’era
de l’Alumini, donat que va ser
possible obtenir-lo de manera més senzilla.
MATERIAL MAL·LEABLE
Es tracta d’un metall amb
extraordinàries característiques: és lleuger, fort en aliatge amb altres metalls, molt
dúctil i mal•leable, pot ser estirat en un fil molt fi o en una
làmina molt prima, i que el
converteixen en un material
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amb aplicacions molt diverses.
Unes de les aplicacions
més populars que ha tingut
aquest metall estan lligades
a la preparació i conservació
dels aliments.
Degut a que l’alumini és
un excel•lent conductor de
la calor, ens permet preparar
els aliments en menys temps
que altres materials, i això ha
fet que les cassoles d’alumini s’hagin convertit en estris
molt populars a les cuines.
PERILLS DE L’ALUMINI
Ara bé, hi ha evidències científiques que diuen que un consum excessiu d’alumini pot
ser un factor desencadenat
de malalties com l’Alzheimer,
ja que s’ha trobat quantitats
anormals d’aquest element
en neurones dels malalts. Però també està relacionat amb
altres malalties com anèmies,
osteomalàcia (ossos tous),
o síndromes neurològiques
en pacients amb insuficiència renal (no poden excretar
l’alumini).
De fet, en alguns països s’ha prohibit la venda
d’aquests estris (França, Alemanya, Regne Unit, Brasil).
Es pot trobar com fons difusor en cassoles d’un altre material, per a una millor conducció de la calor, però sense
estar en contacte amb els aliments, per la qual cosa no representen un risc per la seguretat alimentària.
Val a dir que els estris de
cuina no són l’única font de
contaminació, però sí son els
més freqüents. Altres fonts
de contaminació són: ali-

Els recipients d’alumini convencional poden alliberar sals d’alumini als aliments
que s’hi cuinen, lo qual és perillós, ja que el consum excessiu d’alumini pot
provocar malalties com l’Alzheimer, anèmies, insuficiència renal o osteomalàcia. Països com França o Alemanya han prohibit la venda d’aquests estris.

ments processats (contaminats amb alumini), desodorants, pastes dentífriques,
medicaments antiàcids, aigües lleugeres i cigarretes
amb filtre.
També s’han descrit algunes conseqüències per intoxicació d’alumini són: irritació gastrointestinal, bloqueig
de l’absorció de fòsfor, psoriasi, fibrosi, estrenyiment, inhibició de l’absorció ferro i algunes vitamines.
Les olles i recipients d’alumini convencional poden
alliberar sals d’alumini als
aliments que s’hi cuinen, especialment quan són àcids.
Un estudi realitzat a l’Argentina amb procediments
similars als que podem fer a
les llars o obradors (escalfar
aigua per infusions o cuinar
alguns aliments) amb recipients de diferents materials
inclòs l’alumini, amb aigües
de diferents acideses, va permetre comparar els fenò-

mens de transferència d’alumini. Els resultats van ser
sorprenents i preocupants,
ja que en alguns casos, es
va trobar que la concentració l’alumini era 8 vegades la
concentració permesa a la legislació argentina (200µg/l),
16 vegades respecte de la
concentració màxima permesa al Canadà (100µg/l). Als
Estats Units encara és més
restrictiu: es nivells desitjables són de 50µg/l i mai no
poden superar els 200 µg/l.
A l’Estat Espanyol la concentració màxima d’alumini
a la sortida de les estacions
de tractament d’aigua potable és de 200 µg/l, segons
el que disposa el Reial Decret
140/2003 pel que s’estableixen els criteris sanitaris de
l’aigua de consum humà.
CONSELLS A L’HORA D’UTILITZAR CASSOLES D’ALUMINI
Aquest estudi conclou els aliments cuinats amb cassoles
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d’alumini contenen molta més quantitat
d’aquest mineral que l’aigua potable. Si
es cuina en recipients recoberts de ceràmica aquests índex de migració es redueix a la meitat, i és zero quan es cuina
amb cassoles d’acer inoxidable, ferro colat, o vidre de borosilicat.
Els productes enllaunats en alumini
anoditzat no aporten més alumini que
el de l’aigua potable. Les aigües lleugerament alcalines i les cassoles amb incrustacions a les seves parets redueixen
la migració d’alumini als aliments, mentre que les cassoles més noves i els aliments més àcids (sucs de fruita, salses,
suc de tomàquet, amanides de fruita) fa
que s’alliberin grans quantitats d’alumini en forma líquida cap als aliments.
En línies generals, a l’hora de triar els
estris i cassoles per a la preparació d’aliments cal tenir en consideració quin ti-
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No es recomana cuinar ni emmagatzemar en
recipients d’alumini aliments que continguin àcids
(vinagre, tomàquet, llimona, salses, o fruita), ja
que el PH d’aquest aliments facilita que s’alliberin
grans quantitats d’alumini en forma líquida.

pus d’aliments es volen preparar i qui seran els destinataris d’aquells aliments.
Els malalts crònics sotmesos a tractaments substitutius com l’hemodiàlisi hauran d’evitar ingerir productes
cuinats amb estris d’alumini, ja que no

seran capaços d’eliminar-lo de la sang.
No es recomana cuinar ni emmagatzemar en recipients d’alumini aliments
que continguin àcids com el vinagre, llimona, salses, tomàquets ni fruita, donat
que un pH baix (àcid) mobilitza grans
quantitats de mineral. Es recomana que
si es vol utilitzar alumini per cuinar es
faci amb recipients recoberts i sempre
que el recobriment estigui en bones condicions i no es sotmeti a temperatures
massa elevades.
També es pot buscar altres materials
que no alliberin tòxics als aliments com
ara el fang (específic per us alimentari), cassoles esmaltades amb porcellana, de ferro colat, o l’acer inoxidable (en
combinació amb culleres de fusta o tefló per evitar danyar la superfície i per
tant l’alliberament de certs metalls pesants).
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’
TENDENCIES
LA PARADETA MARTÍNEZ-DUELT DE SANTA COLOMA DE GRAMANET

Renovació de futur

S

ón dues generacions
d’història les que lliguen
a la família Martínez amb
el Mercat de Segarra de Santa
Coloma de Gramenet. Dues generacions que han vist moltes
transformacions del negoci i de
les formes de fer negoci. Parlem
amb Albert Martínez, gerent i
propietari de La Paradeta Martínez-Duelt, acabada d’inaugurar
després de la recent renovació
del mercat.
El passat 20 d’octubre es tornava obrir el Mercat de Segarra
de Santa Coloma, un dels edificis
més carismàtics d’aquest municipi de l’àrea metropolitana de
Barcelona. La reforma, a grans
trets, ha actualitzat la dotació de
parades i els serveis que aporta.
Una de les botigues més cridaneres i llampants de l’actual mercat
és La Paradeta Martínez-Duelt,
una carnisseria familiar especialitzada en productes de qualitat
en actiu des de l’any 1964.
“Actualment tinc una parada”, ens aclareix Martínez, “però
abans tenia dues. La cansaladeria va desaparèixer com a conseqüència de les condicions tan
dures que exigia l’Ajuntament
per a la renovació del mercat.
Així que es vam quedar només
amb la carnisseria”. Remuntat la
història, descobrim que el negoci
va arribar a expandir-se durant
diferents etapes, arribant en la
millor de les èpoques als vuit tre-

El Mercat de Segarra de Santa Coloma de Gramenet s’acaba de renovar, i amb
ell algunes de les seves parades més emblemàtiques, com és el cas de la de la
família Martínez-Duelt.

balladors: “En els bons temps teníem un magatzem frigorífic amb
sala de desfer. Ara farà 8 anys
d’això. Vam arribar a exportar i
tot. Quan vam veure que les botiguetes de barri començaven a
desaparèixer vam estar uns anys
treballant per l’hoteleria, servíem
a restaurants de renom a Barcelona, com el Restaurant Tritón, o
el Grupo Tragaluz. Fins que vaig
començar a notar que la cosa no
anava bé i vam començar a reduir
despeses”.
POSADA A PUNT
La família Martínez, pencaires de
mena, ha sabut adaptar-se a les

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? Al Gremi volem fer-nos ressò de les últimes tendències al
nostre sector, i per això t’animem que ens expliquis el teu cas d’èxit.
Envia la teva història a info@gremicarnissers.com i sortirà publicada
en aquestes pàgines.
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actuals circumstàncies, i sense
nostàlgia pels temps passats comencen ara una nova etapa al renovat Mercat. Li demanem a l’Albert com han anat les reformes:
“Abans de la renovació, jo tenia
una parada de les més modernes,
l’havia renovat feia uns anys amb
marbre travertino. El que passava és que el Mercat Municipal estava molt degradat: no hi havia
aire ni calefacció, el terra era molt
antic. No lluïa. La reforma ja feia
quatre o cinc anys que s’anava
dient, coma tants altres mercats
municipals. Ara fa dos anys es va
replantejar seriosament, i fa any
i mig que ens vam traslladar a
les carpes provisionals pensant
que hi seriem bastant temps.
Sortosament, només hem estat
14 mesos. Ha anat molt ràpid!”.
El nou mercat es va inaugurar el 20 de novembre, segons
Martínez “és molt maco, perquè
ha mantingut la façana exterior
i ha creat un espai interior molt
acollidor. Respecte de la me-

va parada, comentar que tinc
venta a tres vents, perquè fa
cantonada. He afegit una pantalla i tota una sèrie de detalls
de decoració que li ofereixen
continuïtat, tan a la parada pròpiament dita com a l’obrador
que s’integra en el conjunt”.
A mode de conclusió, Martínez
ens parla del que fa que la seva
botiga sigui especial, és a dir, el
gènere: “Estem molt orgullosos
d’un article que ens va costar
molt introduir-lo, que són les
vedelles quilòmetre zero. Venen
directament del Pirineu i són vedelles que al estar aquí prop no
pateixen estrès a l’hora de traslladar-les, per tant tenen una
carn molt tendra. Considero que
tenen molta garantia com element. A més d’això fem un ampli repertori d’hamburgueses, i
tenim de tota mena, una de les
més especial la de xai, que no en
fa gaire gent. El xai d’Aragó ens
els serveixen molt bé. També té
força venda unes croquetes de
rostit que fem boníssimes, les
hauríeu de tastar!”.
LA PARADETA MARTÍNEZ-DUELT
Mercat de Segarra de Santa Coloma de Gramenet.
Tel: 93 466 49 41

L’Albert Martínez-Duelt, propietari
del negoci, juntament amb la seva
esposa (Carmen Silvente) i la
dependenta Remedios Ruiz.
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Posi la reforma del seu establiment
en mans d’uns professionals

Fabricació pròpia en acer inoxidable, fusta i polièster
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Reportatge
TRADICIÓ DE BARRI

Mercat de Sagrada Família

E

En plena postguerra,
el “vell mercadillo”
del carrer de Sicília
es va traslladar a l’antiga
nau de l’empresa Generals
Motors. És així com l’any
1944 es va inaugurar el
Mercat de Sagrada Família,
que fou profundament renovat tot just després de
les Olimpíades, l’any 1993.
Travessem les seves portes per parlar amb els seus
carnissers més carismàtics.
Estem a un dels barris més
emblemàtics de l’Eixample
barceloní, a una illa del turístic monument de Gaudí que
dóna nom al barri i al Mercat de la Sagrada Família.
CARNISANA
La història d’aquesta família de carnissers es remunta
als anys 60, quan un pastor
vingut d’Andalusia comença
a vendre animals del seu ramat i, mica en mica, enceta un
negoci poc comú avui en dia,
una explotació completa que
treballa des de la cria fins a la
venda de la carn. Ens ho explica el propi Manuel Moreno:
“Nosaltres servim la carn de

la nostra pròpia explotació,
tenim la granja a Sant Quirze
del Vallès, allí criem vedella
controlant tot el procés. Tenim
vedella femella i nacional, alimentada amb pinsos nobles
de salvat, blat i civada. Per
tant, com pots imaginar, puc
respondre de la meva carn al
100%, i això ho nota el client”.
CARNISSERIA RPC
A les parades 55-56, l’ampli
servei de Carnisseria RPC ens
ofereix de forma completa
tot el ventall de productes
que van de la carn als embotits, ja que la segona de les
parades es fa extensiva al negoci de la xarcuteria. Parlem
amb Pilar Roig perquè ens
expliqui la història de la parada: “Nosaltres estem aquí
des de l’inici del mercat, hem
passat per totes les èpoques,
inclús la dura postguerra amb
els inspectors. Ara ja anem
per la segona generació i hi
treballem vuit persones. La
gran adaptació als temps moderns ens arriba de la mà dels
elaborats, que son productes que s’adapten al mode
de vida actual, són ràpids de

Carnisseria RPC disposa d’una de carn, i una segona que ofereix exclusivament productes de xarcuteria.
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Foto de la moderna Carnisana de Manuel Moreno, amb una pantalla que ens
ofereix imatges de la seva explotació ganadera que serveix a la parada.

preparar. És aquesta la clau
per mantenir-s’hi, posar-te
al lloc del client i tractar-lo
com a tu t’agradaria que et
tractessin”. Pilar s’acomiada
no sense recordar-nos que
la seva botiga té Facebook i
Whatsapp. Adaptats als nous
temps.
CARNISSERIA MERCÈ
La nostra següent parada és
doble, a les dues botigues, la
51 i la 69, ambdues sota el
mateix nom: Carnisseria Mercè. Parlem amb el seu gerent,
Albert Alemany: “Estem aquí
des de l’any 74, encara amb el

nom original, que era el de ma
mare, una carnissera de raça
que va començar a la Boqueria
quan encara no tenia ni l’edat
reglamentària”. L’Albert ens
comenta que encara manté el
costum d’anar a l’escorxador
i triar-se ell mateix les peces
que abastiran la seva parada,
“es nota, i els meus client ho
noten també”.
Albert ens comenta que no
s’ha afegit a la moda dels elaborats: “Sóc carnisser i no faig
servir conservants, si algú vol
hamburgueses les preparo al
moment, i el client més satisfet”.

Imatge d’una de les dues parades que Carnisseria Mercè té al Mercat de
Sagrada Família.
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CARNISSERIA OSCAR
Molt prop de la porta del Carrer Padilla, a un lloc prioritari
del mercat, la parada 86, trobem una altra de les carnisseries carismàtiques on ens atén
Cristina Moreno, tota una vida dedicada a la carn: “Al principi no m’hi volia dedicar, però
ara després d’anys de carnissera et puc dir que no canviaria questa professió per cap
altra del món. Saps per què?
Pel tracte amb la gent, és el
que més motiva i el que fa que
el negoci funcioni bé”. Cristina
tracta les clientes pel seu nom
i elles, fidels, afirma que no hi
ha carn al mercat com la de la
seva parada. Cristina també
ens comenta quines són les
especialitats de la parada: “les
hamburgueses, tenim receptes delicioses, però no les diré
perquè no me les copiïn”. Cristina és filla d’Oscar Moreno,
ex-vicepresident del Gremi,
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tota una nissaga de carnissers
de raça.
CARNISSERIA CONSTANT
Constantino Domingo és un
altre professional que encara
tria els seus propis productes
cada dilluns a l’escorxador, un
costum que no vol perdre perquè segons ell acaba repercutint en la qualitat del producte
que s’hi ven: “Has de ser-hi,
conèixer el gènere i la gent
que el porta, només d’aquesta manera pot controlar que
la carn sigui sempre bona”.
L’especialitat de la seva parada és el xai de llet, el “lechal
de Aragón”, que té bastant
acceptació entre la clientela.
“Amb els anys, he aprés molt
del producte, del seu punt òptim de qualitat i de com el volen els clients. És la clau perquè
tornin sempre a comprar a la
meva parada”. La fidelitat del
client ho corrobora.

A dalt, Carnisseria Oscar, amb la seva carismàtica propietària Cristina Moreno.
Baix, Carnisseria Constant, especialitzada en la carn de xai de llet.
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Entrevista
ENTREVISTA GISELA MATEJCEK, VETERINÀRIA, COMUNICADORA I FILLA DE CARNISSERS

"A casa sempre hem tingut la millor carn, fins al
punt que mai menjo peix”
Alguns de nosaltres l’hem
coneguda a través del programa de televisió Arucitys, on ens explica amb molt
d’humor curiositats sobre el
món de les mascotes a la seva
secció Arucinants Animals. El
que pocs saben és que és filla
de carnisser i que part de la
seva vocació professional va
néixer per contacte familiar.
Entrevistem Gisela Matejcek
perquè ens expliqui la seva
relació amb el nostre sector.
Vas acabar dedicant-te a la
veterinària, però véns de família de carnissers. Mai vas
pensar continuar amb la tradició familiar?
Sí. De fet jo he treballat molt
a la carnisseria. De jove ajudava els meus pares els caps de
setmana. També, entre els 20
i els 21 vaig estar treballanthi compaginant estudis amb
la feina. Va ser tota una experiència.
Relació intensa, doncs, amb
el món de la carnisseria.
I tant. A casa meva mai es va
practicar allò de “a cal sabater sabates de paper”. Mai
hem menjat peix, d’aquí que
li tingui tanta mania. Fa anys
que no menjo peix perquè
no el suporto. A casa sempre
preferim un bon tros de carn.
On és la parada familiar?
El meu pare (Jordi Matejcek) va començar a Sabadell,
al Mercat de la Creu Alta. Ara
és al Mercat de Provençals,
al districte de Sant Martí.
Recentment ha entrat a formar part de la Junta del Gremi
de Carnissers de Barcelona.
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La Gisela col·labora habitualment al programa Arucity on presenta una secció sobre el món de les mascotes.

Creus que hi ha relació entre
la professió familiar i la teva
vocació de veterinària?
Vaig estar pensant durant
un temps a ser veterinària
d’inspecció, branca relacionada amb escorxadors, higiene,
etcètera. Sí que hi ha una relació. De petita m’havien portat
algun cop a veure com funciona tot aquest tema. I mai
m’ha causat cap impressió, no
m’ha desagradat mai. Fins al
punt que durant algun temps
em vaig plantejar aquesta
vessant de la veterinària.

funciona?
A la carrera és cert que teníem diverses assignatures
en les quals t’expliquen i tens
la possibilitat de fer pràctiques en escorxadors i altres
instal·lacions semblants. Nosaltres hem fet les pràctiques
a Mercabarna, tot el que és la
instrucció, i et puc dir que tot
està molt protocol·litzat. Tot
ha de seguir el seu pas. Hi ha
molts funcionaris supervisantho tot i tot està molt controlat.
És quasi impossible que pugui
haver-hi cap alteració.

Finalment, però, optes per
la clínica.
La meva vocació sempre han
sigut els petits animals més
que el tracte directe amb el
tema higiene, inspecció i sanitat. També el tema de la clínica sempre ha tingut millor
sortida en l’àmbit professional, encara que també està
bastant saturat.

Com fas el salt a la tele?
Encara no ho sé. Ha sigut tot
molta casualitat. Em vam oferir la possibilitat de donar
a conèixer la meva feina de
manera no tan possiblement
científica com altres programes de veterinaris, però donant-li un toc humorístic i a la
vegada intentant transmetre
algun coneixement als propietaris. És una experiència
que està funcionant molt bé,
el públic respon.

Tu que vas tractar el tema de
les inspeccions, digan’s, com

Els comunicadors d’animals
no són tan comuns al nostre
país...
Home, hi hagut uns
quants programes a nivell
d’Espanya i també a TV3.
Sí que és cert que falta una
mica de donar a conèixer el
món de la veterinària al gran
públic. Es podria ampliar una
miqueta més o reprendre
programes com per exemple
Veterinaris.
Per acabar, quins són els teus
hàbits de consum de carn?
Com t’he dit abans, mai consumeixo peix. La carn sempre intento comprar-la al
mercat. Generalment vaig a
la meva botiga. Els encarrego a ells i m’ho porten a casa. Com a preferència sempre vull carn al natural, és
a dir allunyar-me dels productes precuinats que trobem a certs supermercats.
I distingir certes peces de
carn, entre el bou i la vedella. La meva carn favorita és
l’entrecot: volta i volta.
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carnisser d’honor
NICOLAU MARTÍN

Homenatge al recuperador de la història del Gremi

E

l passat 25 de novembre vam retre homenatge a la seu del Gremi a
una persona que en els últims
anys ha contribuït de forma
decidida a recuperar la memòria de la nostra entitat, aquell
relat que va més enllà del més
de mig segle oficial i s’endinsa
en les arrels mil·lenàries de la
història de la ciutat. Nicolau
Martín és el nou Carnisser
d’Honor del Gremi.
No és gens comú que una
persona no carnissera rebi la
distinció d’honor gremial, de
fet, amb aquesta és la segona
ocasió que passa i, sens dubte, el personatge ho mereix.
Nicolau Martín és el president
de la Coronela de Barcelona,
una institució gremial i militar
del segle XVIII que va tenir un
important paper en la defensa de la ciutat el 1714. Sota
el nom de Coronela s’agrupaven les milícies urbanes de les
principals ciutats del Principat,
especialment la més poderosa
d’elles, la de Barcelona.
Historiador autodidacta i
apassionat de la història, Nicolau Martín presideix la Coronela
des de març de 2011, moment

Nicolau Martí és el president de la Coronela de Barcelona. L’homenatge per la seva trajectòria com a recuperador de la
història de la institució va tenir lloc el 25 de novembre. A la imatge, els integrans de la Coronela amb l’equip del Gremi.

a partir del qual es recupera
per a la ciutat en col·laboració
amb entitats, administracions,
historiadors i arqueòlegs que
treballen amb rigorositat per al
rescat d’aquest cos, encarregat
de la defensa de la ciutat, amb
el privilegi militar de custodiar
els portals i les muralles fins al
1714, quan fou desarmada i
abolida després del darrer setge de la Guerra de Successió
espanyola.

El president del Gremi, Xavier Gallifa, entregant la distinció a Nicolau Martí,
recuperador de la Coronela. A la dreta, Vicenç Mor, vicepresident.
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“Jo m’estimo molt la meva
ciutat i treballo per ella. Vull
que la meva ciutat sigui acollidora per a la gent de fora.
Que sigui una gran ciutat, un
referent cultural. Si jo dono a
la meva ciutat, al cap del temps
repercuteix en mi”, ens comenta Martín en relació a la seva
tasca de recuperació del nostre
passat col·lectiu.
Xavier Gallifa, president del
Gremi, titlla la concessió de
l’honor com a “just i merescut”,
una distinció per una figura que
treballa en la recuperació de la
història gremial catalana. “El
que volem remarcar d’en Nicolau és la vàlua de les seves explicacions. Com a Gremi estem
descobrint la nostra història a
través de la seva recerca. Fins
ara no sabíem massa de la nostra història. Per això volem valorar tot el que ens ha aportat”.
HISTÒRIA VIVA DEL GREMI
Preguntem a en Nicolau perquè
ens aporti algunes dades més

sobre la Coronela: “La seva especificitat és que era una milícia
gremial. Al 1714 són els gremis
els que defensen la ciutat. La
Coronela és hereva de distintes
tradicions bèl·liques d’autodefensa catalanes emparades
per les Constitucions, Privilegis
i Usatges de Catalunya”.
Els treballs de recuperació
històrica empresos per Nicolau
Martín i el seu equip han permès recuperar un gran nombre de símbols gremials, com
per exemple estendards tradicionals, uniformes del segle
XVIII, religiositat o fins i tot alguns dels costums i tradicions
rellevants a l’època. Alguns
d’ells ja han quedat plasmats a
diversos utensilis que conserva el Gremi, o també a través
d’actes com el que el passat
26 d’octubre van recuperar la
bandera gremial i algunes de
les vestimentes durant la Festa dels Carnissers, acte en el
qual la Coronela va col·laborar
activament.

TALL CARNISSER D’HONOR
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ASSESSORIA JURIDICA
LA NOVA REFORMA FISCAL COMPORTARÀ QUE ALGUNES EMPRESES A MÒDULS HAGIN DE PASSAR A COMPTABILITAT

Mòduls 2015-2016
Ricard Pell
i Codina
Advocat

E

s motiu del present escrit el començament
d’un nou exercici fiscal.
Pel que fa a l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques,
per aquells en règim d’estimació objectiva, s’han produït novetats molt importants, arran
de la Reforma Fiscal del 2015
que ha engegat el Govern Espanyol.
Com coneixeran, per a poder estar en aquest sistema
(conegut com a MÒDULS), fins
ara calia no superar uns rendiments íntegres anuals de
450.000,00 € i/o de compres
de 300.000,00 €; i hauran
de computar-ne no només les
operacions desenvolupades
pel contribuent, sinó també les
que corresponguin al cònjuge,
descendents i ascendents, així com les entitats en règim
d’atribució de rendes (per
exemple Societats Civils Particulars) en les que participin
qualsevol dels anteriors, quan
es donin les següents circumstàncies:
- Que les activitats siguin idèntiques o similars (mateix grup
de l’IAE).
- Que existeixi una direcció comuna, compartint mitjans materials o personals.
La nova reforma fiscal anunciada preveu que
aquests límits indicats passin
a 150.000,00 euros anuals a
1/1/2016.
Això té una rellevància màxima, doncs a la pràctica pot
comportar que gran part de
les empreses en aquest règim

hagin de marxar d’aquesta
forma de tributació el 2016
(no el 2015) i hagin de passar
a l’estimació directa, és a dir, a
comptabilitat.
Per anar-se preparant, demanaria als agremiats que revisin el 2014 i la marxa del 2015,
i examinin l’import de tots els
seus proveïdors per determinar
si superen els 150.000,00 euros anuals (si divideixen per les
52 setmanes d’un any, serien
uns 2.880,00 euros de mitja
setmanal), on cal incloure els
subministres d’energia i altres
despeses generals, no només la
compra de mercaderia, doncs
parlem de totes les compres de
bens i serveis.
Tanmateix, ens provoca confusió que el límit de
150.000,00 euros sigui per
vendes i compres, ja que si és
per les vendes, per lògica les
compres i despeses serien inferiors als 150.000,00 euros.
Caldrà veure la interpretació
que en fa l’Agència Tributària.
Si estem preparats podem respondre amb rapidesa
aquests canvis ja que comportarà confeccionar la comptabilitat i unes obligacions fiscals
més rígides pel 2016.
La reforma pretendria reduir l’aplicació dels mòduls i
estableix, respecte els que ara
hi eren, una sèrie de motius
per excloure’ls entre ells, a
més de l’indicat, que facturin
més del 50% a altres empreses
(+75.000,00 euros).
El tema és prou important
i cal que les empreses a mòduls que apreciïn que superen aquests límits es posin en
contacte amb el Gremi, quedant com sempre a la seva
disposició.

Actualment, els negocis que segueixen un règim de mòduls no poden superar
uns rendiments anuals de 450.000 € i/o compres que no superin els 300.000
€. A partir de 2016, aquests límits es situaran en 150.000 €.

Provoca confusió que el límit a 150.000 € sigui per vendes i compres, ja que si
és per les vendes, per lògica les compres i despeses serien inferiors als
150.000 €. Caldrà veure la interpretació que farà l’Agència Tributària.

La nova Reforma Fiscal es va publicar al BOE el passat 28 de novembre. El
projecte ha esta encapçalat pel Ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro.
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NOTICIES DEL SECTOR
SEGONS LES PREVISIONS DE MERCABARNA

La venda de carn de xai creix un 300% durant
la campanya de Nadal
Els majoristes del sector de
la carn de Mercabarna preveuen un notable increment
en la venda de les carns més
típiques del Nadal, com són
el xai, la vedella i el bou. En
concret, i segons ha comunicat
Mercabarna en una recent roda de premsa, durant el mes de
desembre es preveu un increment del 300% en la venda de
carn de xai en relació a la resta
de l’any, mentre que la venda
global de carn experimentarà
un creixement del 20%.
Vicenç Tonijuan, representant del sector de la carn de
Mercabarna, ha explicat que
aquest any “es preveu comercialitzar 14.000 caps de cabrit
en tres setmanes, la qual cosa
equival a unes 60 tones de
carn”.
Per la seva banda, segons les
previsions dels majoristes de
Mercabarna, la venda de ve-

Mercabarna i el Gremi de Carnissers de Barcelona van iniciar al desembre una
campanya per potenciar el consum de carn durant les festes nadalenques.

della es situarà durant el mes
de desembre en 1,5 milions de
quilos de carn, que representa
un increment del 30% en relació a la mitjana mensual de
l’any. L’increment es registrarà especialment en peces com
els filets, els entrecots i les
peces destinades als rostits.
Un altre de les previsions de
Mercabarna és que la venda
de carn per fer rostits durant

el mes de desembre es multiplica per 50 en relació a les
vendes registrades durant la
resta de l’any.
Les empreses majoristes de
carn de Mercabarna preveuen
que la campanya d’aquest any
mantindrà el volum de vendes
de les carns típiques de Nadal,
gràcies a la recuperació de les
àgapes festives a casa i a l’estabilitat en els preus.

CAMPANYA PER DIFONDRE
LA CARN ROSTIDA AL NADAL
Amb l’objectiu de fomentar
el consum de carn durant les
festes nadalenques, el sector
de la carn de Mercabarna i el
Gremi d’Empresaris, Carnissers i Xarcuters de Barcelona
van iniciar a principis de desembre una campanya sota el lema ‘Aquestes Festes,
Rostits de Carn. Un Nadal de
Tradició i Comoditat’. La campanya, la qual s’ha comunicat
als agremiats via correu electrònic, consisteix a repartir a
la clientela de les carnisseries
dues receptes, una de cabrit
rostit al forn i una altra de
rosbif de vedella, perquè es
puguin cuinar a casa amb facilitat. El rostit és, al parer de
Enric Capafons, un gran aliat
pels cuiners de casa perquè la
seva elaboració “és còmoda i
pràctica”.

La Confederació de Comerç celebra una jornada sobre
la jubilació i la viabilitat de les pensions públiques
La Confederació de Comerç
de Catalunya (CCC) va organitzar el passat 1 de desembre una jornada sobre
jubilació titulada “Pensions i
futur: la viabilitat de les pensions públiques”.
L’objectiu va ser donar a conèixer les novetats legislatives en matèria fiscal, de pensions i de jubilació que s’han
produït en els darrers dos
anys, destacant especialment
la reformulació del mètode
d’actualització i el retard en
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l’edat de jubilació.
En el marc de la jornada, es
va obrir un debat sobre la viabilitat de les pensions públiques, en el qual van participar
dos diputats al Parlament espanyol i vocals a la Comissió
d’Ocupació i Seguretat Social,
el Sr. Carles Campuzano, del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i la Sra. Maria Isabel López, diputada del
Grup Socialista.
A més de la pensió contributiva, també va haver-hi un

espai de debat sobre la planificació privada de la jubilació.
En aquest sentit, el Sr. Josep
Ferran, expert financer, va donar una visió global de les alternatives en la planificació de
la pensió.
Davant del repte de preparar una bona jubilació i atesa
la importància i la complexitat
que aquesta representa, la
jornada va tenir un fort caràcter interactiu, gràcies als
torns de preguntes oberts en
què els assistents van poder

plantejar les seves qüestions i
ampliar la informació.
GUIA ‘OBERTS A LA BONA JUBILACIÓ’
Durant la primera part de
l’acte, es va presentar l’actualització de la guia ‘Oberts a
la bona jubilació. Guia pràctica
per als comerciants sobre successions, ajuts, fiscalitat i pensions’, que ha estat possible
gràcies al suport del Consorci
de Comerç, Artesania i Moda
(CCAM).

TALL ACTUALITAT
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CONVOCATS PER LA GENERALITAT

UNA PARADA DE MENUTS ENTRES ELS PREMIATS

Premis a la iniciativa Comercial
i als establiments centenaris

S’entreguen els Premis
‘La millor botiga del món’

La Generalitat ha convocat
una nova edició dels Premis
Nacionals a la Iniciativa Comercial i als Establiments
Comercials Centenaris.
L’objectiu del Premis a la
Iniciativa Comercial és el de
distingir les persones físiques i
jurídiques que, en el transcurs
de l’any 2014, hagin destacat
per les seves tasques de millora en la gestió del sector de la
distribució minorista. S’estableixen tres categories: Premi a la Iniciativa Empresarial,
Premi a la Iniciativa Col•lectiva
i Premi a la Gestió Pública.

El passat 20 d’octubre es van
conèixer els guanyadors de la
17a edició del premi “Barcelona, la millor botiga del món”.
Tretze iniciatives van rebre
el reconeixement de tot el sectoren uns premis que es van
dividir en vuit modalitats.
El Premi a la Millor Iniciativa
Individual el va recollir ‘Menuts Rosa’, una parada del
Mercat de la Boqueria especialitzada en menuts. Per la
seva banda, el Premi al millor
establiment comercial es va
entregar a la botiga ‘Casa Piera Belles Arts’, especialitzada

04-07 Noticies sector num 123 - copia.indd 29

Per la seva banda, l’objectiu
dels Premis als Establiments
Centenaris és distingir als
establiments en actiu que al
llarg de més de cent o cent
cinquanta anys han ofert un
servei de qualitat als seus clients adaptant-se als canvis
en les necessitats de compra.
La data límit per presentar
candidatures va finalitzar el
19 de desembre. No obstant,
des del Gremi animem a que
els agremiats que reuneixin
els requisits participin en la
convocatòria que es celebrarà
l’any vinent.

en arts plàstiques.
Altres premis destacats van
ser: Premi a la millor iniciativa
empresarial comercial de l’any
(projecte ‘Menja Futur’); Premi
a la millor iniciativa agrupada
de dinamització comercial (Associació de Llibreters de Gràcia); Premi Comerç cultural de
proximitat (El Cau d’en Paff);
i Premi ‘Barcelona, els millors
mercats del Món’ (Associació
de Venedors del Mercat dels
Encants de Sant Antoni).
Des de el Gremi us animen
a que participeu en aquest tipus de convocatòries.
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EL LEMA DE LA JORNADA VA SER ‘COMERÇ URBÀ: NOUS TEMPS, NOUS REPTES’

Jornada de “reflexió activa” sobre el comerç
català al Monestir de Poblet
Més d’un centenar de professionals del sector del comerç
–entre ells diversos agremiats- es van aplegar el passat
5 d’octubre al Monestir de Poblet (Tarragona) per participar en la jornada “Comerç urbà: nous temps, nous reptes”.
La Generalitat, a través de la
Direcció General de Comerç i
del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), va organitzar aquesta jornada de “reflexió activa” per analitzar els
canvis econòmics, tecnològics
i socials dels darrers anys i les
implicacions pel comerç català.
El secretari d’Empresa i Competitivitat, Pere Torres, en nom
del conseller d’Ocupació i Empresa, Felip Puig, ha estat l’encarregat d’inaugurar aquest
acte. La jornada va comptar

El director general de Comerç, Josep M. Recasens, va fer el discurs de cloenda.

amb la presència del secretari d’Empresa i Competitivitat,
Pere Torres, que va inaugurar
l’acte; el director general de
Comerç, Josep M. Recasens,
que va fer la cloenda; i el gerent del Consorci de Comerç,

Artesania i Moda de Catalunya,
Miquel Rodríguez. Així mateix,
en la jornada van intervenir experts de diversos àmbits com
el periodista Jaume Barberà;
el president de Bon Preu, Joan
Font; la directora de l’Institut

d’Investigació 3iSIC i experta
en màrqueting, Montserrat
Peñarroya; i de l’expert en innovació i comunicació, Pau
Garcia-Milà.
De forma paral•lela al programa de treball, es va dur a terme
activitats lúdiques i culturals,
com les visites a la Cova Museu
de la Font Major (Espluga de
Francolí), al Museu del Vidre, de
Vimbodí, i al Monestir de Poblet.

FOCALITZAT EN LES NECESSITATS DEL CARNISSER

INICIATIVA CREADA PER L’ASAJA I LA CCC

Miracle Global posa en
marxa un nou portal web

El Gremi col·labora amb la marca
‘Km 0, fet al costat de casa’

Atents a les demandes detectades dels professionals
de la carn i amb la professionalitat i experiència de més
de 35 anys al servei del sector carni i xarcuter, el grup
MIRACLEglobal, que importa
i comercialitza diferents línies de producte centrats en el
sector carni i dels plats cuinats, ha posat en funcionament el portal www.miracle.
cat, un espai on el carnisser,
xarcuter, fabricant d’embotits i de plats cuinats hi pot
trobar un gran ventall de
productes i serveis relacionats amb el seu negoci.
Al portal destaca l’extensa
i detallada relació de productes, classificats en tres categories: Espècies i condiments,
Envasos i embalatges alimentaris, i Equipament auxiliar,

L’Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya
(ASAJA) i la Confederació de
Comerç de Catalunya (CCC)
han signat un conveni de
col•laboració per promoure
la iniciativa “km 0, fet al costat de casa”(www.km-0.cat),
una marca creada per l’ASAJA per promocionar la compra i el consum de productes
agrícoles i ramaders de proximitat, produïts a Catalunya.
El Gremi de Carnissers i Xarcuters de Barcelona és un dels
Gremis que ha signat el conveni. L’Eugenio Sanz, membre de
la Junta, va firmar el conveni
en representació del Gremi.
Els productes etiquetats amb
“km 0, fet al costat de casa”
permeten als consumidors
identificar la seva procedència
i tenir la garantia de proximi-
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mobiliari i maquinària per a
comerços i obradors.
Pel que fa als serveis que
ofereix aquest portal, cal citar
l’assessorament i formació en
l’elaboració de derivats carnis, consultoria en sistemes
d’envasat, i una Calculadora
d’impressions personalitzades que permet al carnisser
elaborar in situ i al moment el
pressupost d’embalatges alimentaris personalitzats, com
bosses, camiseta, paper parafinat, bosses al buit, bosses
kraft etc.

tat i la traçabilitat. La iniciativa
es basa en projectes similars
d’èxit que s’han realitzat al
Regne Unit, França o Itàlia.
A més del Gremi de Carnissers, s’han adherit al conveni
10 gremis més associats a la
Confederació de Comerç de Catalunya.
LLISTA DE RAMADERS KM. 0
A la seu del Gremi disposem de
la llista complerta de ramaders
adscrits a la iniciativa Km 0. Si
esteu interessats en coneixela, poseu-vos en contacte amb
el Gremi i us la facilitarem.

TALL ACTUALITAT
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ES CONFIRMA EL SUPORT EUROPEU QUE ESPERABA INTEROVIC

La carn de be espanyola ja compta amb el suport
pressupostari de la Unió Europea
El suport europeu que esperava l’Organització Interprofessional Agroalimentària de l’Oví i el Caprí (Interovic) va
quedar confirmat el passat 20 d’octubre. La UE ha aprovat una campanya que
tindrà lloc durant els propers tres anys
(2015, 2016 i 2017) i que comptarà amb
un finançament d’1,3 milions d’euros
anuals procedents de l’Extensió de Norma del sector oví, el Ministeri d’Agricultura d’Espanya i la pròpia Unió Europea.
La UE reconeix, d’aquesta forma, la tas
ca que ve desenvolupant Interovic des
de 2012 gràcies a l’Extensió de Norma,
una figura reconeguda en la legislació
comunitària que permet al sector organitzar-se a través d’una organització
interprofessional de la qual els seus integrants aporten fons amb finalitats promocionals.
És la primera vegada que el sector de
l’oví i caprí espanyol desenvoluparà una
campanya d’aquesta magnitud. El princi-
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La UE destinarà 1,3 milions d’euros per potenciar
el consum de xai. Entre altres iniciatives, es
finançaran spots televisius que s’emetran a les
franges horàries de màxima audiència.

pal objectiu de la campanya és revertir la
tendència actual de consum (que arrossega una crisi de consum des de 2007), i
modernitzar la imatge del producte.
La campanya que Interovic ha plantejat
a la UE es compon de dues parts. D’una
banda, modernitzar la imatge d’aquesta
carn i per un altre, mostrar aquesta nova
imatge al consumidor.

Per complir el primer objectiu, es van
a realitzar jornades per tota Espanya per
formar a més de 15.000 carnissers amb
la finalitat de que coneguin i introdueixin
en el punt de venda aquestes noves presentacions més petites i fàcils de cuinar,
que s’adaptin a les necessitats actuals
del consumidor.
La segona part es llançarà una gran campanya en televisió sota el lema: “Torna a
gaudir d’una carn de debò” amb espots
a la franja horària de màxima audiència.
Per la seva banda, Tomás Rodríguez,
director tècnic de la interprofessional, ha
assenyalat que aquest pas “suposa una
gran satisfacció ja que ens permet disposar d’una gran campanya”, i va afegir
“aquest pas es deu a la unió i maduresa del sector que ha pogut dur a terme
aquest projecte gràcies al treball i esforç
realitzat a través de l’Extensió de Norma”.
www.interovic.es
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VENDA/TRASPaS
TRASPÀS PARADA CARNISSERIA

TRASPÀS CARNISSERIA ARGENTINA

Mercat Tres Torres, CansaladeriaXarcuteria. Per no poder atendre.
En ple funcionament

C/ Entença amb Gran Via. Instal•lacions
noves d’aigua, llum i aire condicionat. En
funcionament des de fa 3 anys. 60 m2.

Tel: 610594273 / Sr. Octavio

93 665 28 68 / José Antonio Fernández

TRASPÀS/VENDA CARNISSERIA
60 m2 Carnisseria-Xarcuteria amb obrador,
cambra congelador i maquinaria.
C/ Riera Blanca.
Tel: 639352275 / Sra. Montse
TRASPÀS/LLOGUER CARNISSERIAXARCUTERIA
C/ Aragó, 99. Total 75 m2. Cambra,
obrador, equipament. Clients fidels.
659726089 / 93 229 26 91 Sra. Irene
VENDA CARNISSERIA/ POLLERIA
Per Jubilació. C/ Sant Antoni Maria Claret
Botiga 55 m2 + dos càmeres + obrador.

TRASPÀS CARNISSERIA
Mercat Hospitalet Centre. Parada
preparada per elaborar, equipada.
Situada davant del bar del Mercat. En
funcionament des de 1970.
Tel. 616464147 / Sra. Marta
TRASPÀS PER JUBILACIÓ
Carnisseria/ Xarcuteria. C/ Calabria amb
Sepúlveda. En funcionament. Disposa d'
obrador, equipament i dos cambres.
608134668 / Sr. Garrido
VENDA PARADA (per jubilació)
Mercat Albaceria Central, un únic numero
cantonada. Just al costat del peix.
Equipada i en funcionament. Bon preu.
93 372 36 62 / Sra. Elisa

Tot l’equipament en funcionament.
93 456 26 43 / 616274769 Sr. Josep Edo

VENDA NAU OBRADOR PER DEFUNCIÓ
Ubicada a Manresa. Totalment equipada.
Joan: 692112824 / Carmen: 630971966

TRASPÀS CARNISSERIA JUBILACIÓ
Mercat Guineueta. 3 números. Recentment
renovat, bona clientela.
Serradora i envasadora al vuit.
Tel. 93 325 09 58 / Sr. Salvador

ES VEN ROSTIDOR ELÈCTRIC SENSE FUMS
Pràcticament nou, preu molt interessant.
Tel: 646462566 / Sr. Andreu

7 m de taulell, clientela fidel.

TRASPÀS CARNISSERIA/XARCUTERIA
Per motius de salut. En funcionament,
completament reformada. 90 m2. Zona
alta de Barcelona, al costat de Bonanova.
Tel. 93 452 06 16 / Sr. Raúl

TRASPÀS CARNISSERIA JUBILACIÓ
Mercat de l ‘Albaceria. Dos números en
funcionament. Molt bona venda: vedella
ecològica , hamburgueses... Càmera interior
i de mercat. Amb tota la maquinària.
Tel: 636602891 / Sr. Ferran.

TRASPÀS PER JUBILACIÓ CARNISSERIA
Parada Mercat Sant Ildefons. 2 números.
En funcionament des de fa més de 40
anys. Clientela fidel. Tota la maquinària,
cambra i gavià.
609033201 / Sr. Marc
TRASPÀS CARNISSERIA JUBILACIÓ
Parada Mercat Carmel. 3 números. En
funcionament. Fa cantonada, dona a
tres passadissos. Obrador amb aire
condicionat i cambra, tota la maquinària,
627927131 / Sr. Emilio
TRASPÀS CARNISSERIA XARCUTERIA
En funcionament, tanca per jubilació.
Guinardó, a prop Mercat d’Horta 25 m2.
Tel: 652047466 / 93 420 78 85 Sr. Rosendo
ES VEN PRÀCTICAMENT NOU
1 serra, 1 picadora , lot de pilons, 1
hamburguesera semin nova, cambra
desmuntable de panells de 3 x 2 m.
Tel. 616464147 / Sra. Marta
VENDA/LLOGUER CARNISSERIA-POLLERIA
c/ Comte Urgell 126. 50 m2. Obrador,
cambra amb motor al pati i maquinària.
Tel: 629590445 / Sr. Jordi.
TRASPÀS CARNISSERIA JUBILACIÓ
Mercat Sant Just Desvern
Parada en funcionament. Fa cantonada.
Disposa de cambra i maquinària.
Tel. 610369671/ Sr. Jordi
ES VEN SERRA PRÀCTICAMENT NOVA
Serra industrial Bizerba. Base: 90 x 90
cm.
Tel: 93 450 23 15 / Sr. Moreno.

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.

ES VEN

Tel: 93 323 40 19
E-mail: info@gremicarnissers.com
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recepta
Sandvitx de carn amb ceps i rúcula
A continuació os mostrem el procés per el·laborar una de les
moltes varietats possibles de sandvitx de carn. Per facilitar la
seva elaboració, a la Botiga del Gremi disposem d'un motllo
específic per muntar sandwitxos de carn i que també està
dissenyat per l'elaboració dels rotllos de carn.

INGREDIENTS
1 kg de carn picada.
200 gr de formatge a
rodanxes.










Rúcula fresca
150 gr de pa ratllat.
750 gr de ceps a rodanxes

* Productes Menu, a la venda a la 'Botiga del Gremi'

PREPARACIÓ
Moldre la carn i barrejar amb Fiokki.
Col·locar uns 500 gr de carn entre dues fulles de paper
encerat. Desplegar la carn amb un corró per obtenir una làmina
de gruix d'aproximadament 1 cm. Posteriorment, es talla en un
rectangle.
 Omplir la massa de carn seguint la següent seqüència:
formatge tallat a rodanxes, ceps saltejats, pa ratllat, rúcula
fresca i per últim una capa gran de rodanxes de formatge.
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Per facilitar la seva elaboració es recomana l'ús del motllo per
fer sandvitxos, tal i com s'aprecia a la seqüència de la imatge
superior. El motllo està a la venda a la Botiga del Gremi.
 Doblegar amb un altre capa de carn.
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