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a fa dies que volia escriure l’editorial d’aquest trimestre, la primera
revista de l’any on he de donar una
mica l’explicació i orientació del que tenim previst fer aquest 2015 al Gremi…
Doncs bé, primer de tot volia comunicar-vos que a principis d’any vam presentar els comptes del 2014 a l’Assemblea
General, en la qual va haver-hi una assistència massiva d’agremiats i agremiades
a l’acte, la qual cosa m’omple de satisfacció. Aprofito per agrair molt especialment
la participació a l’Assemblea i per recordar-vos que les comptes han quadrat i
hem obtingut resultats positius!!
Al gener vaig tenir ocasió de reunir-me amb els responsables de l’IRTA
que ens van oferir la programació dels
cursos per aquest any. Degut a l’èxit de
l’any passat, tornarem a repetir l’experiència amb una nova fornada de cursos
(teniu la informació completa a la pàginas 6). L’oferta és molt extensa... al final
això de ser carnisser serà com una carrera universitària.
No menys interessants i profitosos
seran els viatges que tenim preparats pel
2015. Comencem al març on hem tornat a
viatjar a Mòdena, a la fira càrnica iMeat.
Hem decidit tornar a assistir a la fira després de l’èxit de l’any passat. Això sí, repetim però amb altres agremiats i alguns
altres provinents de fora de Catalunya.
Ha sigut tot un èxit, ja que quasi doblem
el nombre de participants. Si seguim així,
l’any vinent haurem de flotar un avió tan
sols per nosaltres!!
A part del viatge de Mòdena, també
estem tantejant anar a Milà al maig i a Ale-
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manya a l’octubre. Ho comunicarem tan
bon punt estigui confirmat. Això si sortim
vius de Degusta, 5è Festival Gastronòmic
Popular, que se celebrarà a la Fira Barcelona coincidint amb les festes de la Mercè i
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més de cursos que de ben segur seran
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EL GREMI INFORMA
ANÀLISIS DEL 2014 I PROJECTES PEL 2015

Gran èxit de convocatòria a l’Assemblea General
El passat 2 de febrer es va celebrar l’Assemblea General per
presentar la liquidació de l’any
2014 i el pressupost i activitats
pel present 2015. La convocatòria va ser un èxit total d’assistència, ja que va comptar amb la presència de 42 agremiats. Des del
Gremi volem aprofitar per agrair
a tots la vostra assistència.
A l’assemblea es van comunicar moltes novetats i projectes de cara al 2015. Primer de
tot, es va presentar a la Pilar
Roig com a nova vocal de la
Junta. També es va comunicar
el número d’agremiats a 31 de
desembre de 2014 (un total de
297). A més, es va analitzar la
participació del Gremi a la darrera edició d’Alimentària 2014.
La valoració va ser molt positiva
i es va acordar tonar a participar
en l’edició de 2016.
També es va aprofitar la celebració de l’assemblea per comunicar
la posada en marxa de la nova
web del Gremi (www.gremicarnissers.com), dissenyada per la
Cambra de Comerç de Barcelona.
Teniu una imatge i informació de
la web a la pàgina 31.
Un altre de les accions que es
van comunicar van ser les donacions de carn que es van entregar durant el passat 2014.

En total, es van donar 250 kg de
carn a Càrites amb els beneficis
obtinguts de la Grossa 2013; i
100 kg a diferents entitats del
Raval amb la campanya de la vedella solidària.
Per últim, també es va comunicar que continuarem participant
en els diversos esdeveniments
que organitzi la Coronela de Barcelona i es va fer una valoració
molt positiva de la incorporació
del Gremi a la Confederació de
Comerç de Catalunya (CCC).
ACTIVITATS PEL 2015
Entre les activitats que es van
definir de cara aquest 2015, va
destacar la presentació del programa de cursos (teniu la informació completa a la pàgina 6).
També es va decidir la incorporació d’una nova secció a la Revista
Tall. Es tracta de la publicació a
cada número d’una entrevista

amb algun personatge mediàtic que expliqui la seva relació
i els seus hàbits en el consum i
compra de productes càrnics. En
el número que teniu a les mans,
hem publicat una entrevista al
xef Dani Lechuga, especialitzat
en la cuina de productes càrnics
(pàgina 18).
En relació a les Campanyes Solidàries, es continuaran proposant
al llarg de l’any diferents iniciatives per promoure les entregues
de carn solidària. Encara s’han
de definir les diferents accions.
Quan tinguem més informació
us la farem saber. També es va
acordar continuar amb les campanyes de promoció del consum
de carn, tant amb campanyes dirigides als mitjans de comunicació com en les diverses Vedelles
al carrer que tindran lloc durant
aquest 2015 (comunicarem les
dates tan bon punt estiguin con-

firmades).
A més, l’assessor del Gremi,
Ricard Pell, va informar sobre la
Reforma Fiscal que ha entrat en
vigor aquest 1 de gener, per tal
d’analitzar els aspectes essencials dels canvis introduïts més
rellevants, en especial sobre l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques, doncs a la pràctica
pot comportar que la majoria
d’agremiats hagin de marxar
d’aquesta forma de tributació
coneguda com a mòduls i hagin
de passar a l’estimació directa,
és a dir, a comptabilitat (teniu
més informació a la pàgina 21).
A més, des del Gremi hem convocat un curs pel 26 d’octubre
sobre comptabilitat i fiscalitat,
en el qual es repassaran totes les
novetats en matèria fiscal.
Per últim, es va informar sobre la
nova normativa en l’etiquetatge dels productes càrnics, d’obligat compliment des del passat
13 de desembre de 2014. Una
de les novetats més importants
de la norma esmentada és la necessitat d’identificar els aliments
que poden provocar al•lèrgies
o intoleràncies alimentàries. El
Gremi ha convocat un curs pel
30 de març per tal d’analitzar i
informar en profunditat aquests
canvis.

10% de descompte als nostres

Grava el número del Gremi per poder

agremiats en la Recollida de Residus

rebre els comunicats de WhatsApp

La Confederació de Comerç de Catalunya
(CCC) ha firmat un acord amb l’Ajuntament de Barcelona pel qual s’ofereix un
10% de bonificació als membres dels
Gremis associats al CCC en el Preu Públic
de Recollida i Gestió de Residus Comercials. Aquesta iniciativa s’enmarca dins
de l’Acord Cívic per una Barcelona Neta i
Sostenible que impulsa l’Ajuntament de Barcelona. Contacteu amb
el Gremi si encara no gaudiu d’aquest descompte.

Per tal de millorar la comunicació amb els agremiats, des
del Gremi hem engegat una
nova iniciativa de comunicació via WhatsApp. D’aquesta
manera, volem que els comunicats arribin de forma més
ràpida. Per fer-ho possible, és
imprescindible que graveu
el telèfon del Gremi al vostre
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mòbil, ja que els comunicats
no us arribaran si no teniu el
número gravat. El telèfon del
Gremi és el 601317744.

TALL EL GREMI INFORMA
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ES VAN TRASLLADAR DIVERSES PROPOSTES PER AFAVORIR EL SECTOR CARNI

El Gremi es reuneix amb els responsables de la DAAM
Diversos representants de
la Junta Directiva del Gremi
es van reunir el passat 18
de febrer a la seu del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Medi Natural
(DAAM) amb el Director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries (Domènech Vila), i la
Subdirectora General d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries (Mireia Medina
Sala).
A la reunió es va parlar de totes les accions que es fan des
de el Gremi per promocionar
el consum de carn: campanyes
de publicitat, les vedelles al
carrer, els cursos que fem amb
l‘IRTA per millorar els coneixements, el suport a la Càtedra
de la Carn, etc. A més, es va
oferir la col•laboració del
Gremi per treballar conjunta-
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carnisser artesà que ha quedat
inclòs en l’ofici de cansaladerxarcuter artesà, que ja estava
regulat anteriorment. De manera que ara el carnet d’artesà
serà de Carnisser- CansaladerXarcuter. Properament ens
reunirem I passarem a formar
part del comitè per tal de tenir
na interlocució directa amb la
DAMM i afavorir i fomentar
l’ofici.

Una de les propostes que es va traslladar a la DAAM va ser la millora i
modificació de l’actual piràmide nutricional.

ment, i fomentar el consum
del producte de proximitat.
Un dels aspectes que es van
traslladar als representants
de la AAM va ser la necessitat que tenim al Gremi d’obtenir la col•laboració de les
autoritats per tal de millorar

la iràmide nutricional, ja que
la carn està en un lloc que no li
correspon. No només ho diem
des del Gremi, sinó ue hi ha
diversos estudis que ho corroboren.
També es va posar sobre la
taula la regulació de l’ofici de

REPRESENTANTS DEL GREMI
En representació del Gremi
van assistir en Xavier Gallifa,
en Vicenç Mor, el Ricard Pell,
l’Eugenio Sanz, la Pilar Roig i
l’Elena Carrasco. A més, ens
va acompanyar en Miquel Àngel Fraile i en Diego Callejón
de la Confederació Catalana
de Comerç, en Josep Frigols
d’Anafric i el doctor expert en
nutrició Abel Mariné.
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FORMACIÓ

L’IRTA imparteix dos cursos sobre la qualitat, vida
útil i anàlisis sensorial de la carn
El Gremi tona a convocar aquest any els
dos cursos sobre ‘Qualitat de la carn de
boví’ que va impartir l’Institut d’investigació de la Generalitat de Catalunya (IRTA) el passat 2014. S’ha decidit tornar a
convocar els cursos a les instal·lacions del
Gremi degut a l’èxit de convocatòria i l’excellent acollida que van tenir l’any passat.
Amb el preu del curs, l’agremiat té la
possibilitat d’obtenir bonificacions de les
quotes de la Seguretat Social. Les inscripcions es realitzaran per ordre d’arribada
fins a exhaurir el nombre de places disponibles (les places són limitades). A
continuació detallem el temari i les característiques dels dos cursos.
QUALITAT DE LA CARN I PRINCIPIS
D’ANÀLISI SENSORIAL APLICATS AL BOVÍ
Aquest curs vol donar resposta a diferents
qüestions relacionades amb la qualitat de
la carn, com per exemple:
- Quins són els mecanismes que afecten
la qualitat de la carn després de la mort
de l’animal?
- Com evoluciona el pH i com es tradueix
aquesta evolució a nivell de qualitat de la
carn?
- Quins són els factors que poden afectar
el color i la tendresa de la carn?
- Per optimitzar la tendresa és preferible
madurar al buit o en sec?
- Quin és l’efecte de la raça sobre la qualitat de la carn?
- Com es pot caracteritzar un producte
del punt de vista sensorial?
Per donar resposta aquestes qüestions,
el curs ofereix un itinerari format per quatre mòduls que mostren els factors i les
incògnites que intervenen en la qualitat
de la carn. Totes les convocatòries se celebraran en dilluns entre les 16h i les 20h.
Els mòduls són:
- ‘La carn: com s’origina i com canvien les
seves característiques després del sacrifici’ (13 abril). El temes a tractar en aquest
mòdul són: Estructura del múscul i conversió del múscul en carn; Evolució del pH en
el període post-mortem i els seus efectes
sobre la qualitat de la carn de vedella; Diferenciació de les característiques dels músculs a partir del valor de pH últim; El color de
la carn: origen i evolució durant la vida útil
del producte; i Alteracions i defectes d’aspecte dels productes envasats: conèixer les
causes per prevenir els problemes. Després
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de la teoria es realitzarà una prova pràctica
amb equips de mesura de pH i color.
- ‘La vida útil i maduració de la carn’ (11
de maig). En aquest mòdul es parlarà sobre els factors que afecten la tendresa de
la carn; la Maduració en sec i al buit: com
es realitzen i com afecten la qualitat de la
carn; Races especialitzades i la seva influència sobre les característiques de la canal
i la qualitat de la carn. Després de la classe
es realitzarà un tast guiat pels experts i
preparat per un cuiner professional, on es
podran tastar carns amb diferents dies de
maduració.
- ‘Efecte de la raça i la categoria comercial sobre la qualitat de la carn’ (8
de juny). Els temes a tractar són les races d’interès comercial i les seves característiques i la influència de la raça i de la
categoria comercial sobre les característiques de la canal i la qualitat de la carn.
- ‘Anàlisi sensorial de la carn’ (29 de
juny). Aquesta classe ofereix una introducció a l’anàlisi sensorial, incloent un
test per identificar els sabors bàsics i la
descripció de la textura d’un determinat
producte. Després de la teoria es realitzaran uns tests sensorials per explicar amb
proves pràctiques com es pot dur a terme
un entrenament previ a la selecció d’un
panel sensorial.
QUALITAT NUTRICIONAL, SENSORIAL I VIDA ÚTIL DE LA CARN
Aquest curs constitueix una continuació
de l’anterior, enfocant l’atenció en quatre
temàtiques diferenciades amb els que es
divideix els diferents mòduls del curs. Les
convocatòries se celebraran també en dilluns, entre les 16h i les 20h.
- ‘Qualitat nutricional de la carn de boví, característiques i tipus de greix’ (13
de juliol). Aquesta classe inclou 3 hores de
teoria i 1 de pràctica. Després de la classe
es realitzarà un tast guiat pels experts i

Imatge del curs sobre ‘Qualitat de la carn i
principis d’anàlisis sensorial’ que va celebrar
l’IRTA a les instal·lacions del Gremi el març de
2014.

preparat per cuiners professionals.
- ‘Tècniques d’envasament i millora
de la vida útil de la carn’ (14 de setembre). En aquesta classe es parlarà sobre
els envasos per a la carn (tipus i característiques), sobre com millorar la vida útil
dels nostres productes; i l’us d’additius
naturals amb productes carnis frescos i
elaborats.
- ‘La carn de xai: races i característiques del producte’ (5 d’octubre). La
classe analitza quines són les races autòctones i les races importades; Com es
produeixen i es sacrifiquen els animals; i
Quines característiques té la carn de xai
catalana. Després de la classe es realitzarà
un tast guiat amb carn de xai.
- ‘Efecte de diferents mètodes de
cocció sobre les característiques tecnològiques i sensorials de la carn’ (9 de
novembre). La classe tractarà l’exsudat,
la duresa, l’aroma, el gust i com diferents
mètodes de cocció repercuteixen en les
característiques de la carn i en la salut dels
consumidors.
Al final dels dos cursos, els assistents
rebran un Diploma d’Assistència. Si voleu
apuntar-vos a un dels dos cursos, podeu
escriure a info@gremicarnissers.com o
trucar al telèfon del Gremi (93 323 40 19).

TALL EL GREMI INFORMA
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APROFITA I AMPLIA ELS TEUS CONEIXEMENTS

Programació dels cursos del Gremi pel 2015
Amb l’afany de professionalitzar encara mes l’ofici
de carnisser i d’oferir als
agremiats l’oportunitat de
millorar els seus coneixements, per aquest 2015 des
de El Gremi us proposem els
següents cursos.
-Pràctiques correctes d’higiene i etiquetatge (30 de
març). Curs que dóna les pautes i els controls per afavorir
una elaboració i manipulació
d’aliments sense riscos. El curs
mostra les principals conclusions de la Guia de Pràctiques
Correctes d’Higiene editada
pel Gremi.
-Noves formes i colors dels
elaborats (27 d’abril). Aprèn
a elaborar amb imaginació i
seguretat. El curs mostra additius i ingredients per elaborar productes únics.
-Escandall i compte d’explo-

Gremi informa - 124 v3 - copia (2).indd 7

tació (25 de maig). Com fer
correctament les comptes del
negoci. L’eina bàsica per dur
a terme la comptabilitat de la
carnisseria.
-Dietètica i nutrició (20 de
juliol). Exposició de les noves
tendències nutricionistes que
avalen el consum de carn a la

dieta. Aquests coneixements
donaran més seguretat i confiança sobre els nostres productes.
-Xarxes socials aplicades a
la Carnisseria (28 de setembre). Coneix el món de Facebook, Twitter, Instagram, etc.
Aprofita les xarxes socials per

promocionar el teu establiment.
-Comptabilitat i Fiscalitat
(26 d’octubre). Iniciat per
l’exercici professional en matèries comptables i fiscals
-Elaborats de Nadal (26
d’octubre). Les millors presentacions d’elaborats per oferir
als vostres clients.
El preu per assistir són 40
euros per cada curs o 60 euros si l’agremiat assisteix amb
algun acompanyant. El preu
global per tots els cursos és
de 250 euros (360 euros amb
acompanyant). L’horari dels
cursos és de 16:15 a 20h.
Les inscripcions es realitzaran per ordre d’arribada. Tots
els cursos se celebraran en
dilluns i finalitzaran amb una
degustació. Més informació i
inscripcions al telèfon del Gremi (93 323 40 19).
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TRACTES PREFERENTS PER ALS AGREMIATS

EMPRESA
6T+ Tallipes
Tel: 93 274 15 85

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

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.

Importadora Tudelana
Tel: 902 225 324
Mainca
Tel. 93 849 18 22
Papeles Salvi
Tel: 937 180 312
Suministros Pemece S.L.
Tel: 93 338 92 08
PratsNadal
Tel: 93 360 09 70

CONSTRUCCIÓ, DISSENY I

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.

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
Carrosseries Barbany
Tel: 93 345 79 35
Cruz S.L.
Tel: 93 465 00 65
Decomerca Montier
Tel: 93 477 05 00
Jandre
Tel: 660 46 90 17/628 91 29 80
Banc Sabadell
Tel: 902 383 666

SERVEIS

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 €.

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

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.
Refrigeració i electricitat. Servei tècnic.
Primer servei, desplaçament gratuït. Descompte del 10% 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
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SERVEI I DESCOMPTE

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.

TALL EL GREMI INFORMA
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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

IDEES ORIGINALS PER POTENCIAR LES VENDES

EMPRESA ESPECIALITZADA EN CONSERVES

A la ‘Botigueta del Gremi’
podeu trobar tot tipus de
motllos a preus exclusius per
tal de poder sorprendre a la
vostra clientela amb originals
elaborats.
La gama inclou una gran varietat de formes: triangulars, rectangulars, circulars, amb cara
d’osset, etc. També disposem
d’un motllo per fer sandvitxos i
rotllos de carn. Entre la gran varietat de models volem destacar -ara que s’apropa Sant Jordi- el motllo amb forma de cor
que tenim a la venda a la ‘Botigueta del Gremi’. Amb aquest
motllo, podreu sorprendre a la
vostra clientela amb originals
elaborats amb forma de cor, un
producte perfecte per vendre
durant la jornada de Sant Jordi.
Amb aquest motllo es poden
realitzar elaborats com el que
us mostrem a la imatge. Teniu

L’empresa familiar Miset es
dedica a l’elaboració artesanal d’aliments en conserva,
col•laborant amb la conservació, desenvolupament i
progrés de la tradició gastronòmica. Comercialitzen els
seus productes amb la marca
Miset Selección Artesana,
posant especial dedicació i
màxima cura en la selecció, la
manipulació, la qualitat i en la
imatge dels seus productes.
Els plats que ofereix Miset són
receptes tradicionals elaborades de forma artesanal amb la
major cura per tenir com a resultat un producte acabat que
no desmereixi en cap aspecte
d’un altre recentment cuinat a
casa o restaurant.

Motllo en forma de cor pels Cua de toro estofat Miset,
elaborats de Sant Jordi
tradició i artesania

Gremi informa - 124 v3 - copia (2).indd 9

Productes elaborats per Carns Cinta.

un altre exemple a la pàgina
33, on es mostra el procès
d’elaboració d’uns originals
pastissos de carn amb forma de
cor (recepta gentilesa de Carns
Cinta).

CUA DE TORO ESTOFAT
Miset disposa d’una àmplia
gamma de guisats tant de

La cua de toro estofat de Miset
està disponible en envàs d’una o
dues racions.

carns com vegetals. El producte estrella per a carnisseries
és la cua de toro estofat, un
plat tradicional elaborat amb
ingredients naturals i de forma artesanal i de fàcil consum,
solament escalfar i llestos. Es
presenta en envàs metàl•lic
d’una o dues racions. Més informació a la ‘Botigueta del
Gremi’.
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una mirada al passat
L’ACTE ES VA CELEBRAR EL 8 DE FEBRER

La Coronela lliura a l’Ajuntament la bandera
de Santa Eulàlia

L

a Coronela de Barcelona va
desfilar el passat diumenge
8 de febrer des del Portal de
Santa Madrona fins a la plaça de
Sant Jaume amb una nova reproducció de la bandera de Santa Eulàlia. La comitiva, que va comptar
amb la participació del president i
vicepresident del Gremi (Xavier Gallifa i Vicenç Mor) va lliurar la bandera
a l’Ajuntament en un acte solemne i
molt simbòlic.
Durant el recorregut, els membres
de la Coronela van passar per alguns
dels racons més emblamàtics de la
ciutat, com la Rambla, el carrer Ample i el carrer Regomir fins arribar a
la plaça de Sant Jaume. Després, la
comitiva va entrar al pati de l’Ajuntament, on van lliurar la bandera
al primer tinent d’alcalde, Joaquim
Forn. Després de penjar la bandera a
la barana del pati, la Coronela va fer
el recorregut invers a travès del carrer de Ferran fins al Portal de Santa
Madrona.
300 ANYS D’ABSÈNCIA
La Coronela de Barcelona ha fet
donació a l’Ajuntament d’una reproducció exacta de la bandera de
Santa Eulàlia, que té unes dimensions de 4 x 4 metres i una imatge
central de la patrona de Barcelona.
Amb aquest acte, la bandera torna
a l’Ajuntament de Barcelona després de 300 anys d’absència, quan
va ser saquejada amb la invasió que
va patir la ciutat comtal per part de
les tropes de Felip V.
La bandera s’ha col·locat presidint
l’entrada del Saló de Cent. Va ser un
acte carregat de simbolisme i d’història, en el qual la ciutat recupera
una ensenya pròpia. Després de
penjar la bandera, es van celebrar
una sèrie d’actes festius: ball de sardanes a la Plaça Nova i un espectacle de gegants i castells a la Plaça de
Sant Jaume.

10

La bandera de Santa Eulàlia, enguany reconstruïda
gràcies a la Coronela, torna a lluir presidint
l’entrada del Saló de Cent.

Nicolau Martí (president de la Coronela) i Xavier
Gallifa entregant la bandera al primer tinent
d’alcalde, Joaquim Forn.

TALL UNA MIRADA AL PASSAT
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Fusta i Acer
REFLEXIONS SOBRE L’OFICI DE CARNISSER

Desde mi atalaya
José Rodríguez
Restaudor

N

os movemos siempre a expensas del
minutero. Nos levantamos para trabajar,
para ir al colegio o al médico u otros menesteres y, en
todos los casos, el reloj nos
marca nuestros quehaceres.
Salimos de nuestros hogares y nos enfrascamos en
nuestra tarea diaria que, en
muchos casos, siempre es
más de lo mismo, reconvertirse nuestros actos en una
monotonía por sistema.
Yo mismo soy parte de
ese colectivo madrugador.
Me levanto y realizo lo propio que millones de personas
cada día, a la misma hora,
casi siempre por defecto. Y
me acomodo al poco rato en
mi puesto de trabajo: un bar
de mercado ubicado en el corazón de Barcelona, realizando día tras día las mismas
tareas, de la misma forma
y en el mismo orden. Después de apalancarme ante
un humeante café con leche
observo el ir y venir de mis
compañeros de fatigas, en
sus distintas paradas. Una
persiana que sube, el rodar
de un carro que se acerca y
el buenos días compartido
de aquí para allá... El día empieza.
Desde mi atalaya, la barra de apenas veinte metros
cuadrados, la perspectiva me
deja atónito ante el saber
estar y hacer de cierto grupo
de personas. Y también mi
sorpresa y mi admiración por
tres puntos singulares.

12

El primero radica en el
conjunto de personas agrupadas para el desempeño de
una labor específica, refiriéndome muy especialmente en
una parada en concreto de
carnicería. A lo sumo, pensaba antes de conocerles,
de otear sus movimientos
y de verles trabajar, que la
parada no dejaba de ser otra
estancia de las muchas que
alberga el mercado. Pues no.
Ahí mi primera sorpresa.
En segundo lugar, no menos importante, es que el
ambiente es completamente familiar. Conviven varias generaciones, trabajan
hermanos, cuñadas, padres
e hijas y los patriarcas del
enumerado clan, amén de los
hombres de negro, callados
como hormigas que forman
el elenco estructural, comercial y humano. Ésos jóvenes
cocineros que impulsan el
negocio atrayendo en maestría, perfeccionamiento y
ejemplaridad sus creaciones
precocinadas con exquisito
arte, manejando los productos con sencillez. Y el mayor
arte entra por los ojos. Son
la otra parte, la que no se ve,

no menos importante, pero
que mueve el saber de la alta
cocina titulada.
En tercer lugar destaco
simplemente la atención que
reciben los clientes, el mimo,
el trato sin diferencias pero
con un amable sentido de la
disciplina, del calor humano,
del cariño y de la elegancia
de todos y cada uno de los
miembros de esta familia de
carniceros que atraen a su
clientela por su calidad, su
esmerado servicio y sobre
todo su elegancia.
Se les puede tildar de lentos. Yo mismo aprecié ese
rasgo en sus formas pero
más tarde descubrí que tras
esa lentitud se esconde un
trato único, espectacular
que hace que la tanda de
personas se engorde más y
más, sin inmutarse unos y
sin molestarse otros. Cuatro sillas alineadas frente a
las vitrinas dan reposo a los
más mayores que acarician
con la vista el gran surtido
de productos que toca la
parada. Otros deambulan
ante la expectación, la sorpresa y el buen hacer de uno
de los miembros del clan:

el carnicero. Dentro de un
habitáculo de no más de un
metro cuadrado, se haya la
gran sorpresa: el despiece.
Me asombro, y como yo cualquiera que tenga la oportunidad de ver la verdadera
alma de todo este conjunto
de elementos, ofreciendo
una maestría fuera de lo común, dando el carnicero con
paciencia y sabiduría propia
de un estudio exhaustivo
respuesta a cada una de las
preguntas que le puedan llegar, con una alta calificación
académica, con explicaciones
simples o con fragmentos de
la historia misma de la vida
de los carniceros, moviendo
el cuchillo como no estamos
acostumbrados a ver, sencillamente dando la dignidad
a un oficio que logran entre
todos. No en vano, la carnicería
Además, saber que pertenecen al Gremi de Carnissers, que son 50 años intentando restaurar un oficio
que aman, que lo llevan en
la piel. Hablar con ellos también es aprender, es conocer
y es entender el porqué, sus
porqués. Es una carnicería
que refleja el vivo ejemplo
de la honestidad, del respeto
y del amor por lo que hacen.
Que son historia y anhelan
hacer escuela a través del
Gremi de nuevos talentos
del despiece, rompiendo el
estereotipo malsano de lo
que creemos que es un carnicero. He descubierto lo que
es un bistec, dónde se haya
en la anatomía de una vaca
partes antes desconocidas.
Me han guiado a conocer lo
importante que es la utópica
grasa animal, buena y mala;
me han abierto los ojos hacia
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la admiración y el respeto del
despiece y he sentido un profundo deseo de transmisión
de afecto. Todo llevado desde
el saber estar y una aptitud
maravillosa que convence.
Y hable con quien hable de
ellos, todos o por separado,
son parte de ese engranaje fundamental que venden
productos de calidad al corte,
sin la necesidad de llevarse a
casa toda la vaca. Son expertos vendedores, amantes de
su oficio y responsables para
brindar al paladar nuevas experiencias y sensaciones.
Por eso, desde mi atalaya,
contemplo maravillado cómo
logran día a día que el oficio
suyo sea el motor de sus vidas, que integren con mimo y
cariño a su clientela no sólo a
comprar sino a comprender y
saber sobre lo que compran,
sin importarles la cantidad.
Pues es notorio saber que a
mí me vendieron un huevo
de gallina sin la necesidad de
comprar la docena.

Vicenç Mor
Vicepresident del
Gremi de Carnissers
de Barcelona

Tots podem pensar que un
acte tan mecànic com és fer
i oferir un cafè no té més història, es fa, es posa davant
del client i es diu… “aquí el
té”, però ens equivoquem! Els
gestos de fer i d’oferir el cafè
transformen el cafè. Són gestos
que provenen d’una intenció, hi
ha qui diu que existeix la llei de
la intenció, que no és altre que
l’arrel de la força de les emocions, de sentir tot allò que fem.
Aquesta llei de la intenció pregona que el fet de desitjar i sentir el que vols o faràs modifica
la realitat convertint així a les
emocions en les responsables
de tot allò que ens succeeix, per
sobre de la voluntat i de l’intellecte. La força de les connexions
emocionals entre persones són
les que transformen la nostra
realitat perquè van carregades
d’intencions i quan aquestes

La intenció
intencions reflecteixen l’excellència, tots els nostres sentits i
totes les nostres accions s’omplen d’ art i sensibilitat. Emocions que ens connecten perquè
són l’idioma universal de tota
la humanitat i que la ciència ja
ha descobert com traspassen
i afecten molecularment a tot
allò que fem, per tant ja es pot
dir que és un fet empíric i per
tant també, la intenció és realment la que modifica tot el nostre univers. A sobre, aquesta intenció o força universal que tots
portem a dins es retroalimenta,
és un dipòsit que es recarrega
més quant més el fem servir.
Podem trobar molta gent
apte per fer les seves tasques,
però la diferencia està en la
seva actitud, en la transmissió i en la intenció de deixar un
llegat, la diferència la fan en
el recorregut dels seus actes
que encara que siguin senzills
i quotidians van carregats dels

matisos que omplen amb un
somriure, un gest, una habilitat,
una paraula i que provenen de
la més intima de les intencions. Oferir el millor que saps fer
acompanyat sempre del millor
que pots sentir farà que els teus
àtoms transformin un producte
i dignifiquin una relació.
Doncs bé, un senzill cafè
servit per un cambrer excepcional va ser el que va inspirar a
l’amo de Starbucks a iniciar el
seu negoci. Podria ser el mateix
café que ens fa cada dia en Josep, ben carregat de cafeïna i de
crema però sobretot carregat
d’intencions, intencions expressades amb les seves paraules i
les seves mans, fent els seus cafès i els seus plats de la mateixa
matèria que omple els seus versos i les seves proses. Excel·lent
cuiner i meravellós escriptor que
fa d’un plat un poema i d’un cafè
una prosa.
Josep, gràcies per inspirar-nos.
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ORES

`
Tendencies
ROIG PRODUCTES CÀRNICS

Qui ens ho havia de dir

N

o m’agrada massa parlar de temps passats
perquè odio caure en
el tòpic de què aquells eren
millor. I en aquest cas concretament tampoc eren millors,
però suposo que amb l’edat
et trobes fen comparatives de
les diferències laborals i ambientals del benvolgut nostre
ofici de carnisser.
Com molts de vosaltres,
vaig continuar l’ofici dels pares. No sé si ho vaig fer perquè
ho portava a la sang (no hi
crec en aquest tipus de sang),
o perquè vaig començar a ajudar-los amb una edat molt jove
tot combinant-ho amb els estudis. Tampoc no ens vam sentir mai maltractats pels pares.
Suposo que el meu sentit comú
després em devia dir que allò
de treballar a casa em portaria
algun avantatge.
El cert és que era una època que feia vergonya dir a les
amigues que feia de carnissera,
sempre i afegies: És que ajudo
als meus pares que són els que
tenen la carnisseria. Interiorment semblava que tingués
que justificar allò de dedicar-te a un ofici que semblava
“poc finet” en un moment en el
que tothom treballava en una
oficina. Però resulta que els oficis més difícils són els que han
suportat millor la maleïda crisi
i ara es comença’n a estirar els

cabells tots aquells funcionaris-mandataris de poca monta
que no els van fomentar. I veta-ho aquí, que ara fins i tot tenim escoles per aprendre l’ofici
de carnisser, sempre assignatura pendent en tant en quan
cal complementar la formació.
Hi ha una universitat sobre
el nostre tipus de comerç que
és el Retail, i Barcelona ha esdevingut la ciutat del Comerç.
No us ho perdeu. El de TOTS!!!
Així doncs, ciutadans d’altres
països venen a mirar els nostres mercats, i diuen que som
una xarxa que la resta del món
admira. Tanta vergonya que
em feia dir que treballava en
un mercat i vés per on som un
exemple.
Bé companys, malgrat que
el camí no està acabat, no semblem els mateixos i ens hem
aplicat amb més o menys fortuna a les noves tecnologies. Podem canviar els preus, fer caixa i
publicitar-nos des de casa.
De ben cert que ni jo mateixa em conec. M’agradaria que
la meva mare ho veiés, ja que
encara que era molt progre exclamaria:
QUI ENS HO HAVIA DE DIR!

Pilar Roig, la mestressa de Roig Productes Càrnics, a la parada de xarcuteria
que regenta al mercat de Sagrada Família. Tot just al costat, l’empresa té una
altra parada de carnisseria.

Pilar Roig
ROIG PRODUCTES CÀRNICS
Mercat de Sagrada Família.
Tel: 93 436 24 63 / 608 85 47 86

COMPARTEIX LES TEVES IDEES INNOVADORES
Tu també has creat un nou producte o servei? 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 aquesta pàgina.
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reportatge
AL COR DE LA TRADICIÓ

Mercat de Sant Andreu

C

al remuntar-se a principis de segle XX, en
concret a l’any 1914,
per trobar la data de fundació del Mercat de Sant
Andreu. Tant el seu edifici
com el seu entorn conserven
l’encant arquitectònic característic d’aquella època,
amb un edifici aïllat al bell
mig d’una plaça porticada
molt característica. Pendent
d’una reforma que els botiguers anhelen, la dotació
manté el calor d’una clientela fidel que cerca qualitat i
d’uns carnissers carismàtics
enamorats de la seva feina.
ENCARNACIÓN NAVARRO
La primera de les parades
que visitem està íntimament
lligada a la història del mercat. Antonio Boté va obtenir
la llicència de propietari amb,
només, tres anys d’edat, el
1963, quan el seu pare el va
fer propietari quan només
era un nen. Des d’aleshores el
segell de qualitat s’ha man-

El Mercat de Sant Andreu està envoltat per la Plaça Mercadal, una espectacular plaça porticada on els arcs són la peça
arquitectònica més característica.

tingut i la regència ha passat
a la seva vídua, Encarnación
Navarro, encara que el dia a
dia de la parada el porta Sara Giménez, dependenta des
de fa una dècada, que ens fa
un elogi de l’ofici artesà de
la carn: “No tot és el preu,
aquí valorem la qualitat dels
productes, sense additius,
fets al moment davant dels
clients, aquí és impossible
poder enganyar ningú. Som
totalment
transparents”.
La qualitat com a segell, un
cop més, la distinció per con-

Carnisseria Encarnación Navarro, que regenta Sara Giménez, atresora una
dilatada experiència despatxant carn al Mercat de Sant Andreu.
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servar una clientela fidel.
CARNISSERIA JOAN BOTÉ
Just al costat, trobem una
altra de les parades que s’associen al nom Boté, especialitzada en vedella gallega. Aquí
trobem un altre membre de
la nissaga, la segona generació de botiguers als que l’avi
Boté va regalar una parada a
cada fill. Amb la perspectiva
que donen els anys, Joan en
explica l’evolució del negoci:
“Al principi es venia moltíssim però els marges eren molt

petits. Després va venir una
època que et guanyaves bé
la vida. Ara l’època actual és
molt dura. Nosaltres tenim
un producte de qualitat, per a
la gent que gaudeix a taula, i
és el nostre garant. Treballem
una carn que segueix tenint
pastura, llet de mare i altres
qualitats que la fan insuperable”.
CARNISSERIA ANGELINA
Àngela Comas, propietària de
la parada, des de ben petita volia ser carnissera. Ho ha

Carnisseria Joan Boté és una altra de les carnisseries que s’associa a la
família Boté, íntimament lligada al mercat des de principis dels seixanta.
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aconseguit i ens recomana
com a recepta de salut, menjar
un bistec diàriament. “Menjo
carn cada dia i mai he tingut
una baixa”. El seu entusiasme
encomanadís l’aplica a la seva
professió i a la seva parada:
“m’agrada molt desfer, sóc
una entusiasta del meu ofici i
m’agrada el que faig”. Declara
també que la clau perquè torni
el client és la qualitat: “la gent
sempre hi torna, sobretot al
Nadal quan volen quedar bé.
Això demostra que ho fem
bé”.
CARNISSERIA A. HERNÁNDEZ
Alícia i el seu fill Andreu són
dues generacions de carnissers al capdavant de la parada situada just al costat d’un
dels accessos al Mercat. Per un
costat, la mare encarna la tradició, de l’altre, el fill, la renovació ja que Andreu és alumne
del cuiner Joan Roca i a través
de l’experimentació—ell ho
anomena l’I+D del negoci—ha
creat una sèrie d’hamburgueses d’avantguarda entre les
que destaquen la de taronja,
la de pètals de rosa, de quicos,
d’herbes medicinal o de llardons i botifarra d’ou, aquesta
última guanyadora del concurs del Gremi. És la renovació
d’una família que atresora ja
la setena generació de professionals de la carn.

CARNISSERIA DURAN
Pels volts del Mercat trobem
dues parades més amb molta
tradició. Una d’elles es la que
regenta Gemma Duran, quarta
generació al capdavant d’un
establiment els orígens del
qual es remunten al 1877. La
seva botiga encara conserva
algunes relíquies om la gran
bàscula d’època o el primer
mostrador frigorífic que va arribar a Sant Andreu. Entre els
seus productes, vedella de la
Catalunya Nord o el suculent
bou irlandès d’importació Angus. Segell de tradició.
CARNISSERIA MACIÀ
David i Santa regenten l’última de les carnisseries del nostre recorregut. Es tracta també
d’un negoci familiar amb diverses carnisseries repartides
per la zona, les quals proveïx
d’aliment Jordi Macià, el patriarca ja jubilat que viatja a Galícia cada dues setmanes per
triar personalment les vedelles que proveiran les botigues.
“Del pallés a casa, podem donar garantia total de qualitat ja que seguim el procés al
100%”, remarca Santa. Altres
especialitats de l’establiment
són el xai d’Aragó, el lechazo
de Burgos amb denominacio
d’origen, el cabrit d’Almeria, el
pollastre Rey o la cansalada de
Vic. Tot amb molt bona pinta.

Carnisseria Duran és un dels establiments amb més història del barri de Sant
Andreu. Conserva molts utensilis i elements decoratius d’època.

Ángela Comas, “Angelines”, ens confessa que és una enamorada de la seva
professió.

Carnisseria Hernández aposta pels elaborats i per la innovació a l’hora de
crear imaginatives hamburgueses.

David i Santa porten la carnisseria Macià, un dels establiments d’una cadena
familiar repartida per diferents punts de Barcelona.

TALL REPORTATGE
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Entrevista
ENTREVISTEM DANI LECHUGA, XEF DEL RESTAURANT CALDENI I AUTOR DEL LLIBRE LA COCINA DE LA CARNE

"Fins ara ens plantejàvem si una vedella era bona o no, ara
tothom vol saber el tipus de raça o la maduració de la carn”
La seva carrera va despuntar
des del primer moment gràcies a premis com el de Cuiner de l’any 2011 o el Cuiner Jove del 2010. Un cop
obert el seu restaurant, Caldeni, aprofita la tradició familiar d’importadors de carn
per confeccionar algunes de
les receptes més memorables
de la carta. A més, és l’autor
d’un llibre dedicat en exclusiva a la carn on ens explica secrets i ens aconsella com cuinar-la.

La teva família, doncs, es dedica al sector de la carn?
Sí, la meva família des de fa
molt temps que regenta una
empresa que importa i exporta
carn a nivell majorista. Aquesta és una de les raons per les
quals estic bastant familiaritzat amb el producte.
Quan vas pensar dedicar-te a
la cuina ja pensaves especialitzar-te en la carn?
No, jo sempre he volgut fer
cuina, i vaig formar-me per
fer cuina d’avantguarda. Va
ser quan portàvem un parell
d’anys oberts que vaig descobrir que gràcies al contacte
amb l’empresa familiar podia
accedir a una carn realment diferent, i vam començar a fer-la
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Són receptes que podem trobar a Caldeni?
No, no tenen res a veure. El llibre està pensat per a la gent
del carrer, no és un llibre de
cuina del Caldeni.

FOTO: observaciongrastronomica.blogspot.com.es

Quan decideixes escriure un
llibre dedicat a la carn?
El llibre va sortir publicat fa
5 anys. Va ser un encàrrec
que em va venir per part de
l’editorial RBA, i nosaltres intentem donar-li molta vida.
Suposo que me’l van encarregar perquè sóc un cuiner que
toco bastant el tema de la
carn i perquè tinc certa tradició familiar en el negoci.

ceptes que es puguin fer a casa. Obrir el llibre i començar a
cuinar sense que calgui ni embassadores de buit, ni forns industrials, ni res d’això.

Dani Lechuga mostrant la portada del seu llibre ‘La cocina de la carne’.

servir a la carta del restaurant. És d’aquí que mica en mica et vas especialitzant. A Caldeni no només fem carn però
tenim facilitat per aconseguir
bones peces a nivell de qualitat i preu.
Està de moda la gastronomia
de la carn?
Fins ara ens havíem plantejat si era o no una bona vedella, però ara tothom vol saber
el tipus de raça o la maduració
de la carn. Hi ha certa operació
de màrqueting al darrere. És
cert que hi ha races especials
com l’angus, però al final la
qualitat és el que importa.
Quina mena de receptes inclou el llibre La cocina de la
carne?

Incorpora unes 50 receptes,
totes elles bastant variades,
alternant planxa amb cocció
directa i algunes guarnicions,
o també diferent tipus de carn
com la del porc o l’aviram.
Després expliquem també una
miqueta les parts de la carn,
perquè la gent quan vagi al
mercat pugui saber què compra, per si vol fer un fricandó
saber quina part ha de demanar. Té un format de guia pràctica per aficionats, útil perquè
la gent sàpiga que no només
hi ha filet o mitjana, també hi
ha altres parts com la cuixa o
altres encara menys comunes.
Si és per aficionats imagino que són receptes fàcils de
cuinar.
Està pensat perquè siguin re-

Parla’ns llavors del que la
gent pot trobar a Caldeni,
dels seus plats...
El restaurant és un racó gastronòmic amb una selecció
especial de peces de carn. El
nostre objectiu es tenir bon
producte. És un restaurant per
gaudir del plaer de menjar. Tenim, a més, peix del Maresme
molt destacable. Entre les receptes destacades treballem
la cocotxa de bacallà i lletons
de vedella blanca, o el caneló
de cua de bou amb sepionets.
Entre el que més demana la
gent hi ha el nostre bistec tàrtar, que té molta fama, o el filet d’angus. Com veus, moltes
coses per tastar.
Condiciona molt la carrera d’un cuiner el fet
d’aconseguir premis?
A mi me’ls concedeix
l’Acadèmia Catalana de Gastronomia el de Cuiner Jove
2010 i després el de Cuiner de
l’any 2001 és per votació popular, que encara és més honor. Els premis resulten un
honor però tots aquests reconeixements serveixen perquè
la gent se’n recordi de tu i ompli el restaurant, que al final és
el que compta. Per a mi el més
important és rendibilitzar el
meu restaurant.

TALL ENTREVISTA
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carnisser emprenedor
XAVI ORTIZ

El retorn a l’ofici

L

a crisi ha capgirat molts
patrons de la societat,
i no tots ells en clau
negativa. La davallada productiva de molts sectors que
abans reportaven diner fàcil
ha portat aparellat el retorn
als oficis de sempre, amb la
recuperació del valor social
i laboral que plantegen. El
passat 2 de març, el Gremi va
retre homenatge a Xavi Ortiz,
un emprenedor que després de
passar per diversos oficis recupera la tradició familiar i posa
tota la seva empenta i esforços
per tirar endavant la seva pròpia carnisseria. Ens ho explica...
Quan va sortir de l’institut
als 17 anys va entrar d’aprenent de carnisser del seu avi.
La vida i la joventut aviat el
van portar per altres camins i
per diversos oficis. Als 30 anys,
la crisi obliga a fer un replantejament de la vida. És aleshores
que a Xavi Ortiz se li torna a
obrir a l’horitzó la possibilitat
de tornar a l’ofici tradicional de
la família. Un curs a Mercabarna va posar la formació tècnica
necessària. “És un programa
que estava força bé” ens recorda Ortiz, “eren 6 hores diàries
i ens ensenyaven un concepte global de carnisseria. Vaig
aprendre moltes tècniques

Xavi Ortiz (segon per la esquerra) amb l’equip del Gremi i Mercedes Ruiz (dreta), professora del curs de Mercabarna que
va formar l’homenatjat.

noves i vaig redescobrir als 30
anys la meva vocació”.
Gràcies a les pràctiques del
curs, Xavi trobà feina ràpidament. Després va passar per
diverses parades de mercats
com ara el de la Llibertat, Santa
Caterina, Felip II, Gran Via, Cerdanyola, i tot amb un objectiu
molt clar: “La meva idea, des
de sempre, era posar una parada pròpia. A mi m’agrada el
mercat, hi tinc fixació. No m’he
aturat fins que ho he aconseguit”.
Al final, després de molta
recerca, troba una parada al

Xavi Ortiz a la seva parada del Mercat d’Hostafrancs, la 159.
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Mercat d’Hostafrancs. “Al principi em va costar molt”, recorda, “la parada feia un temps
que estava tancada i vaig haver d’aixecar-ho des de zero
durant els anys més durs de
la crisi. Amb el temps i la perspectiva ho agraeixo, perquè no
vaig haver d’adaptar-me a la
lògica del negoci anterior, sinó
que vaig poder començar amb
el meu estil i amb una nova clientela guanyada dia a dia”.
Després de passar d’empleat a propietari, reconeix
haver-se d’enfrontar a nous
reptes, però manifesta que les
satisfaccions sempre superen
les incerteses. A més, hi ha el
factor crucial, el contacte humà: “Si hagués d’estar en un
obrador sense contacte amb la
gent m’avorriria molt. M’agrada parlar i atendre els clients,
és la guinda d’aquest ofici”.
Una vocació, en definitiva, que
va costar trenta anys en manifestar-se, però que en fer-ho
arriba amb la certitud d’haver
recuperat un ofici amb tradició
i amb futur: “Volia ser carnisser
tot i que no ho sabia, ho tenia

amagat”, conclou, “però ara
que ho he descobert sóc molt
feliç fent el que m’agrada fer,
que és el meu ofici”.
RECONEIXEMENT GREMIAL
El Gremi vol, al mateix temps,
donar suport i reconèixer la
tasca d’un emprenedor que arriba a l’ofici amb les idees ben
clares, és per això que se li atorga una nova condecoració gremial, el Carnisser Emprenedor.
Vicenç Mor, vicepresident del
Gremi, ens explica les raons del
reconeixement: “La virtut de’n
Xavi és la determinació. Creure
en ell mateix i en l’ofici de carnisser en els temps que corren.
Ho tenia molt clar i això és el
que fa que tiri endavant. El volem felicitar perquè és tota una
referència per a la gent que
vulgui començar en aquesta
feina i descobrir que en la professió ha trobat la seva vida.
Hem pensat distingir-lo com a
Carnisser Emprenedor perquè
doni exemple als joves que
vulguin fer-se amb un ofici de
futur. La seva il·lusió i les ganes
que ha posat són admirables”.

TALL CARNISSER D’HONOR
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assessoria juriídica
LA NOVA REFORMA COMPORTARÀ QUE ALGUNES EMPRESES A MÒDULS HAGIN DE PASSAR A COMPTABILITAT

Reforma fiscal 2015-2016
Ricard Pell
i Codina
Advocat

E

s motiu del present escrit reiterar la Reforma
Fiscal pel 2015 que ha
engegat el Govern Espanyol.
Com vam comunicar a la passada edició, fins ara -per a poder
estar al sistema conegut com a
MÒDULS- calia no superar uns
rendiments íntegres anuals de
450.000,00 euros i/o de compres de 300.000,00 euros 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’atri-

bució 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.
NOVETATS PEL 2016
La nova reforma fiscal preveu
que aquests límits indicats passin a 150.000,00 euros anuals a
1 de gener de 2016.
El tema és prou important
per a fer-lis aquest recordatori i que 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.
Tanmateix, aquells que venien operant amb la fórmula de
Societat Civil Privada deixen
de tributar per IRPF i a partir del
mes de gener de 2016 queden
subjectes a l’Impost de Societats.
Alhora, els voldria recordar
que a 31 de març de 2015 finalitza la possibilitat de contractar
a treballadors amb caire indefinit sota el que s’ha anomenat
“tarifa plana”, si bé es substitueix pels nous contractes indefinits que mantinguin l’ocupació
per una bonificació vers els primers cinc-cents euros.
Quedem com sempre a la seva disposició per aclari quasevol
dubte o consulta.

La CCC envia una
reclamació al Ministeri
La Confederació de Comerç
de Catalunya (CCC) va enviar el passat 2 de març una
carta de queixa al Ministeri
d’Hisenda mostrant la seva
disconformitat amb la nova
Reforma Fiscal. Segons
s’expressa a la carta, aquesta Reforma “suposarà que
el 90% dels comerciants
catalans quedaran exclosos
del règim de mòduls, lo
qual farà molt difícil la seva
supervivència, no per l’increment de tributació -que
pot ser molt similar o inclús
menor- sinó per l’increment
de costos que implica”.

ASSESSORIA JURÍDICA TALL
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La Llibreria del gremi
DISPONIBLES AL GREMI

Regala un llibre per Sant Jordi

E

l pròxim 23 d’abril és el dia de Sant Jordi i, com mana
la tradició, no hi poden faltar ni la rosa ni el llibre. A les
instal·lacions del Gremi podràs adquirir algunes publicacions que segur que agradaran a tots els que estem relacionats
amb el món de la carn.

GUIA DE PRÀCTIQUES CORRECTES
D’HIGIENE PER A CARNISSERIES
Autor: Gremi d’Empresaris Carnissers i Xarcuters de Barcelona
i Província, a cura de Vicenç Mor i Sinobas
Edita: Ideas Editoriales 3003, S.L., 2014
El Gremi de Carnissers i Xarcuters de Barcelona i Província va publicar l’any passat
aquesta Guia de Pràctiques
Correctes d’Higiene per a Carnisseries, que neix amb l’objectiu de recollir en un únic document tota la informació que
els carnissers necessitem per
poder servir els nostres productes amb totes les garanties
d’higiene i traçabilitat.
No ens hem de prendre la
guia com una agrupació de
reptes complexos. Tampoc es
tracta d’un recull d’obligacions i de normes imposades de
forma arbitrària per les autoritats sanitàries. La responsabilitat d’oferir als nostres
clients uns productes higiènicament correctes és nostra i
la funció d’aquesta guia és la
d’ensenyar i corregir les pràctiques higièniques habituals
d’una manera sistematitzada
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per facilitar la seva comprensió
i adaptació.
Aplicar correctament els
coneixements i els autocontrols que s’exposen a la guia
ens permetrà saber valorar i
controlar aquests processos i
adaptar-nos a les exigències en
matèria de seguretat alimentària de la Unió Europea. A més,
a la guia s’han afegit els requisits de la normativa de consum, així com els fulls de registres i la plana màster de control
diari, que tenen com a finalitat
la demostració de la nostra eficiència en el control de les bones pràctiques d’higiene i de la
seva comprovació per part de
les autoritats sanitàries.
Es tracta d’una eina fonamental per a cada carnisser/a,
no només per l’empresa, ja que
els coneixements sobre la higiene són individuals i han de formar part de l’ADN de tot carnis-

ser, sigui aprenent o expert.
Amb l’adquisició de la guia
ve inclòs un curset basat en la
pròpia publicació, que s’impartirà pròximament al Gremi
per orientar i formar sobre les
pràctiques correctes d’higiene,
així com per ajudar a posar en
funcionament els prerrequisits
que hem d’adoptar per treballar amb la suficient seguretat
alimentària. Aquesta formació,
que substitueix a l’antic carnet
de manipulador d’aliments,
ens valida per manipular i registrar-ho al pla de manipuladors corresponent per presentar-ho a requeriment de les

autoritats sanitàries.
En definitiva, segons les
pròpies paraules de l’Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, autor d’un dels pròlegs, en
aquesta guia “trobareu tot
allò que heu de saber per garantir la màxima qualitat als
vostres negocis. Una qualitat
que, com en la resta de sectors
professionals, reverteix en una
millora de la competitivitat i la
rendibilitat de les vostres empreses, alhora que esdevé un
bon testimoni del comerç de
Barcelona, cada cop més freqüentat pel gran nombre de
persones que ens visiten”.

TALL LA LLIBRERIA DEL GREMI
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EL LIBRO DEL TERNASCO DE
ARAGÓN
Aquesta publicació, editada
per Almozara Artística S.L, incorpora una àmplia informació
del producte, del territori i dels
últims estudis nutricionals realitzats per la Universidad de
Zaragoza amb la I.G.P. Ternasco de Aragón. A més, s’inclou
un ampli receptari.

CÁRNICAS GRÁFICAS
Els autors han recopilat una
gran col·lecció d’imatges que
les carnisseries i xarcuteries
han fet servir des dels anys 70
als papers parafinats amb què
s’embolcallen els productes.
Però al donar-li la volta a la
publicació, tenim set relats inèdits inspirats en el món de la
carn i il·lustrats per set artistes.

EL LLIBRE DE LES BOTIFARRES
CRUES
Josep Dolcet i Francesc Reina
aborden la botifarra des del
seu punt més elemental, és a
dir, com un producte d’embotir una quantitat de diversos
ingredients. I això ens obre
moltíssimes possibilitats i
combinacions, com les que podem veure al receptari.

LA COCINA DE LA CARNE
Aquest llibre -elaborat pel xef
Dani Lechuga- recull una àmplia gamma de receptes on el
producte estrella és la carn. Totes les receptes estan pensades
per cuiners aficionats. L’autor
és el propietari del restaurant
Cal Deni, especialitzat en la cuina de productes càrnics. Més
informació a la pàgina 18.

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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cUINA AL MÓON
PLATS I INGREDIENTS TÍPICS

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

E

n aquest nou article de
la Cuina de la carn al
món ens endinsarem
gastronòmicament al país
més gran del món, Rússia.
Tenen una cuina pagesa,
tradicional i humil que està
molt determinada pel clima
i les marcades estacions de
l’any. Els seus plats es caracteritzen per ser calòrics i de
sabors forts, però la llarga
extensió de les seves terres
provoca que el receptari sigui
diferent segons el lloc on el
mengis, ja que rep influències
de molts països diferents.
Un dels plats russos més
coneguts arreu del món -i
que poc té a veure amb la
cuina russa tradicional- és
la vedella o bou stroganoff.
Es creu que va ser inventat

per un dels cuiners francesos
que tenia el comte Alexandr
Stroganoff
(1795-1891).
Aquest, com molts altres
magnats russos de l’època,
tenia un menjador públic a
casa seva per a la gent més
necessitada. Per aquest motiu va sorgir la idea de cuinar
la vedella a tiretes o trossets
petits, ja que això facilitava
molt la feina a l’hora de repartir el menjar entre els assistents.
Rússia, durant el segle XIII,
va rebre la invasió dels mongols, i amb ells van arribar
noves influències culinàries,
moltes de les quals són presents encara avui en dia. Alguns exemples són el tàrtar
de filet i els pelmeni.
El filet tàrtar segurament
és una evolució de la manera de conservar i transportar
la carn que tenien els soldats mongols. Aquests, que
es passaven molt de temps

El filet tàrtar, que van introduir el soldats mongols a Rússia al segle XIII, és
l’antecesor directe de l’actual hamburguesa.

en llargues estepes on no
hi havia molt per caçar ni
recol•lectar, van pensar en
guardar la carn a sota les
selles de muntar. D’aquesta
manera, amb el moviment de
cavalcar van aconseguir que
la carn es tornés més tova i
apetitosa a l’hora de degus-

tar-la. Posteriorment, aquesta tècnica acabaria recalant
en Hamburg on es desenvoluparia el filet hamburguès o
també dit hamburguesa.
Gràcies als mongols també es van introduir els pelmeni, un dels menjars russos
més populars. Es tracta d’uns

‘Bief-stróganov’
INGREDIENTS











750 gr de filet de bou tallat a tires
2-3 cullerades de farina
3 Cullerades d’oli
Sal i pebre negra
1 ceba gran ben picada
250 gr de xampinyons a làmines
200 gr de nata agre
1 culleradeta de mostassa
2 culleradetes de julivert ben picat

PREPARACIÓ
Salpebrem i enfarinem les tires de carn i les daurem en l’oli calent. Retirem la carn en un plat i en la mateixa cassola daurem la
ceba i després afegim els xampinyons. Un cop cuits incorporem la nata agre i la mostassa. Deixem bullir un minut i afegim la
carn. Deixem que cogui dos minuts més i parem el foc. Espolsar el julivert per sobre.
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paquetets de pasta farcits,
generalment, d’una barreja
de vedella, xai i porc que es
cuinen bullint-los en un brou
i que després s’acompanyen
de nata agre o mantega.
Poden tenir forma de mitja
lluna o d’orelleta. Tradicionalment es diu que queden més
bons quan han estat exposat
durant un temps a baixes
temperatures, per això és comú veure a l’hivern bossetes
de pelmeni penjades a fora
de les cases.
Les sopes són la manera
més habitual de començar
qualsevol àpat rus, ja siguin
molt calentes a l’hivern o refrescants a l’estiu. Una de les
més populars és l’anomenada
schi, una sopa amb més de
mil anys d’antiguitat caracteritzada històricament per
ser un menjar molt apreciat
tant en ambients rics com en
pobres. Té diferents versions
però normalment es comença fent un brou de vedella al

cuina al mon 125.indd 25

Les pirogui són unes empanades
típiques de Rússia farcides de carn
de bou, vedella o pollastre.

Els zakuski són uns entremesos
russos que inclouen, entre altres
productes, talls de carn amb gelatina.

que després se li afegeix com
a ingredients més distintius
la col, i abans de servir, la nata agre.
A les taules russes els dies festius o que hi ha alguna
celebració no poden faltar els
entremesos, coneguts amb el
nom de zakuski. La varietat
d’aquests aperitius és molt
gran i canvien molt segons la
zona on es degustin. Un clàssic comú d’aquests banquets,
però, és la carn en aspic, uns
talls de carn integrats en una
gelatina modelada feta a
partir de brous.
El garrí és un altre dels

àpats festius que segons
unes antigues tradicions rurals el segon dia després de
l’any nou el cuinen a l’ast sobre la neu. També és un dels
plats nupcials en algunes regions.
A les zones rurals l’ element més important de les
cases és el forn de llenya, el
qual tracten amb molta cura
i estima i normalment es troba situat enmig de l’estança. Aquest no solament té la
funció de cuinar meravellosos guisats, sinó que també
serveix de calefacció, per eixugar la roba neta, etc. Una

de les elaboracions nacionals
més importants que tradicionalment s’ha cuit en aquests
forns són les pirogui, unes
empanades farcides de carn
de bou, vedella, pollastre, de
caça, etc.
Al nord de Rússia viuen
vint-i-sis ètnies repartides
en una immensa extensió de
terreny i la majoria són nòmades. Per a aquests grups
d’individus la caça és una de
les seves fonts indispensables d’alimentació, i el ren
és un dels animals més caçat
per ells. Aquests pobles són
experts en aprofitar totes les
parts de l’exemplar excepte
el pelatge, ja que és una zona on és complicat obtenir
aliments. Per exemple, un
menjar d’aprofitament especial dels nòmades són els
líquens de la tundra, els quals
extreuen a mig digerir de
l’estomac dels rens, i mengen
torrats sobre les llames, secs
o gelats amb baies.
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CONSELLS I PREVENCIÓ A L’HORA D’UTILITZAR AL·LÈRGENS EN ELS ELABORATS CARNIS

Al•lèrgens presents en els aliments:
possibles conseqüències en la salut
Carolina Cucurella
Departament tècnic
de la Asociación
Empresarial Cárnica
(ANAFRIC).

E

n l’edició de novembre
de 2013 vàrem fer un
resum del què són les
hipersensibilitats alimentàries, i havíem fet una descripció de les al•lèrgies i les
intoleràncies, i havíem dit
que les al•lèrgies són un tipus d’hipersensibilitat mediada per mecanismes immunològics.
En aquesta ocasió, anirem una mica més enllà i
descriurem com poden ser
les reaccions que poden patir les persones al•lèrgiques
a determinats aliments, i per
tant, amb quantitats molt
petites d’al•lèrgens es poden desencadenar reaccions
que poden anar des de unes
simples erupcions cutànies, a
reaccions molt greus que poden fins i tot causar la mort.
Les persones que són intolerants o al•lèrgiques a algun aliment són grans experts en etiquetatge dels
aliments. Per ells pot ser de
vida o mort la informació recollida a l’etiqueta dels productes, però a més, que
aquella etiqueta sigui del tot
fiable.
AL·LÈRGENS MÉS COMUNS
Recordem que els al•lèrgens
més comuns en els aliments,
i que sovint molts d’ells són
utilitzats el l’elaboració de
productes carnis elaborats
i/o en plats preparats són:
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Tot i que hi ha un gran ventall d’aliments que poden causar al•lèrgies, el 90%
dels casos són provocats per ingesta de: llet, ous, fruits secs, fruita, peix i
marisc.

llet de vaca, algunes fruites,
lleguminoses (soja i els seus
derivats), cacauets, fruits
secs (nous, ametlles, avellanes, anacards, nous del Brasil, nous de macadàmia, festucs i els derivats dels fruits
secs), hortalisses (api), ous,
mostassa, sèsam, crustacis,
peix, i alguns additius (sulfits, tartacina, glutamat) entre altres. La llista completa
d’al•lèrgens està descrita a
l’Annex II del Reglament (UE)
nº 1169/2011.
Tot i que hi ha un gran
ventall d’aliments que poden
causar al•lèrgies, el 90% dels
casos són provocats per ingesta de: llet, ous, fruits secs,
fruita, peix i marisc.
Les al•lèrgies a la llet i als
ous solen ser més freqüents
en nens, i es poden resoldre
amb l’edat.
Una de les conseqüències
més greus que poden provocar les al•lèrgies, és l’anafilaxi: una reacció potencialment
mortal que pot afectar la res-

piració i provocar un estat
de xoc (reaccions que poden
afectar de manera simultània tot l’organisme). Els
símptomes de l’anafilaxi són
impredictibles, molt variables i poden ser els següents:
• Dificultat respiratòria
• Urticària
• Opressió de la gola
• Veu ronca
• Vòmits
• Dolor abdominal
• Diarrea
• Mareig
• Desmai
• Hipotensió
• Taquicàrdia
• Parada cardíaca
REACCIONS ALS AL·LÈRGENS
MÉS HABITUALS
• Llet: entre el 2 i el 3 per
cent dels nens de menys de
3 anys són al•lèrgics a la llet.
Tot i que es creu que en arribar als 3 anys la gran majoria dels nens superen
l’al•lèrgia, s’ha vist que un
80% dels nens són suscepti-

bles a tenir al•lèrgia a la llet
en edat adulta. Les reaccions
que pateixen els al•lèrgics a
la llet inclouen: urticària, dolor abdominal, vòmits, diarrea amb sang (especialment
en bebès), anafilaxi.
• Ous: el sistema immune
pot desenvolupar mecanismes de defensa contra algunes proteïnes presents sobretot a la clara dels ous. Es
calcula que un 2% dels nens
són al•lèrgics als ous, i que
un 70% deixa de ser al•lèrgic
cap als 16 anys. Els nens
al•lèrgics poden desenvolupar reaccions molt variables
que poden anar des d’una
simple erupció fins a un xoc
anafilàctic. Entre els símptomes hi trobem: erupcions
cutànies, problemes respiratoris, dolor estomacal, anafilaxi.
• Cacauet: és l’aliment
més relacionat amb l’anafilaxi. Els cacauets no són
fruits secs, sinó que pertanyen a la família de les lleguminoses, com les mongetes, o la soja. Als Estats Units
és molt popular la mantega de cacauet en els entrepans dels nens, però la seva
acció al•lergènica és tan potent, que no cal ni tan sols
ingerir un cacauet per desencadenar una reacció, petites partícules arrossegades
en una contaminació creuada són suficient. Els símptomes inclouen: coïssor o urticària amb aparició de faves a
la pell; formigueig a la boca i
gola; nàusees; mucositat nasal i congestió; anafilaxi.
• Fruits secs: solen ser,
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junt amb els cacauets, els principals causants de reaccions anafilàctiques. Les
al•lèrgies als fruits secs solen durar tota la vida. Menys d’un cinc per cent dels
afectats superen l’al•lèrgia. Els principals símptomes són: dolor abdominal,
rampes, nàusees, vòmits; diarrea; dificultat per deglutir; coïssor de boca, gola,
ulls, qualsevol mucosa i pell; congestió
nasal, dificultat respiratòria, anafilaxi.
• Peix: a diferència d’altres aliments,
que normalment provoquen al•lèrgies
en nens petits, l’al•lèrgia al peix sol aparèixer en edat adulta. El que una persona no sigui al•lèrgica al peix no vol dir
que també hagi de ser al•lèrgica al marisc. La simptomatologia és molt variable, i pot arribar a ser molt greu: urticària i erupcions a la pell; nàusees, rampes,
indigestió, vòmits, diarrees; congestió i
secreció nasal; mal de cap; asma; anafilaxi.
Com podem veure, les víctimes més
vulnerables a les al•lèrgies alimentàries són els nens petits. Per aquesta raó,
és fonamental informar sempre al consumidor sobre tots els ingredients uti-
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La llet i els ous són -juntament amb els sulfits i el
gluten- els ingredients al·lèrgens que s’utlitzen
més habitualment en els el·laborats carnis.

litzats en la preparació i elaboració dels
nostres productes, però a més, és desitjable remarcar a les etiquetes o al punt
de venda amb elements visuals els ingredients que s’han incorporat al producte i que són al•lèrgens.
D’una altra banda, si considerem que
un producte podria contenir molt petites quantitats d’algun al•lergen encara que no s’hagi incorporat al producte,
també cal comunicar-ho al consumidor
amb una menció del tipus “pot incloure

traces de...”.
Recordem que en el cas dels productes que es presentin sense envasar per a la venda al consumidor final i
a les col•lectivitats, o en el cas dels aliments envasats en els punts de venda
a sol•licitud del comprador, o envasats
per a la seva venda immediata serà obligatòria la menció dels al•lèrgens.
Només d’aquesta manera, els operadors i comerciants traslladaran al consumidor tota la informació necessària per
a què pugui fer una elecció segura i adient a les seves necessitats.
Contra més completa sigui la informació que es pugui brindar al consumidor, a banda d’evitar problemes
d’al•lèrgies com els descrits abans, és
fonamental per depurar les responsabilitats dels operadors, que en el millor
dels casos pot ser administrativa (una
sanció econòmica davant l’administració competent) però pot ser també civil,
o en el pitjor dels casos, penal.
Recomanem un altre cop fer una
atenta lectura del Reglament (UE) nº
1169/2011 sobre la informació facilita-
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Noticies del sector
LA CAMPANYA TÉ UN PRESUPOST DE 22 MILIONS D’EUROS

L’Ajuntament de Barcelona engega un programa
d’ajusts a la contratactació dirigit a pimes
L’Ajuntament de Barcelona
presenta el Pla Compromís
per l’Ocupació a Barcelona. Es tracta d’un programa
d’ajuts a la petita i mitjana
empresa dotat amb 22 milions d’euros per fomentar
la contractació de persones
empadronades a Barcelona,
de més de 40 anys en situació d’atur de llarga durada i
persones amb especials dificultats d’inserció en situació
d’atur.
Les empreses amb seu a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb menys de 250
treballadors poden optar als
ajuts per contractar fins a 5
nous treballadors, amb un
pagament màxim de 6.000
euros pels primers 6 mesos

La iniciativa pretén fomentar la contractació de persones de més de 40 anys,
empadronades a Barcelona i en situació d’atur de llarga durada.

de contractació i formació,
i optar fins a 12.000 euros
més un cop justificats 18 mesos de relació laboral continuada.
Seran vàlides les sol•licituds
i els contractes realitzats a
partir del 18 de novembre del
2014 i que acompleixen els
requisits establerts a les bases adjuntes.
Consulta els detalls a la Guia
ràpida del Programa i beneficia’t dels ajuts per contribuir

amb la teva empresa a generar ocupació a Barcelona.
PREGUNTES FREQÜENTS
- Si sóc autònom, tinc dret
als ajuts a la contractació?
Sí. Poden accedir a la subvenció les empreses de 1 a 250
treballadors/es amb algun
centre a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.
- És compatible aquesta
subvenció amb altres ajuts?
Sí. Les subvencions són com-

patibles amb qualsevol altre
ajut. La suma total però no
podrà superar el cost de la
contractació.
- Quina és la durada mínima del contracte que pot donar dret a la subvenció?
Es poden registrar contractes
a partir de 6 mesos, tant de
jornada completa com parcial. Si la jornada és parcial, no
podrà ser inferior al 50% de la
jornada de treball habitual. La
quantia de la subvenció variarà segons aquest percentatge
(50%, 75%, 100%).
Més informació a l’Oficina
d’Atenció a l’Empresa (C/ Roc
Boronat, 117. Tlf: 933 209
600).
www.bcn.cat/empresa/cercadetreballadors

La decisió de comprar carn va més enllà de la qualitat
del producte, segons un recent estudi l’IRTA
La percepció que el consumidor té sobre
un producte és el principal impulsor de la
compra. La carn i els derivats carnis estan
també subjectes a aquesta conducta, per
això, els investigadors de l’IRTA Maria Font
i Furnols i Luis Guerrero, han estudiat els
factors més destacats que condicionen el
comportament dels consumidors en un estudi publicat a Meat Science. L’objectiu de
l’estudi és entendre com se generen les expectatives de consum i què ha de tenir en
compte la indústria per tal de satisfer-les.
La primera de les variables exposades
està subjecta a factors psicològics, determinats pels coneixements i actituds que
el consumidor crea a partir d’experiències
pròpies i de la cultura on es troba. Per tant,
aspectes ètics com el benestar dels animals
o de seguretat alimentària (crisi de les vaques boges, la febre porcina, salmonel•la)
són factors que poden promoure o desestimar la compra de determinats tipus de
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carn. Sabent això, la indústria pot intercedir en la percepció subjectiva d’un producte a partir d’estratègies de comunicació
que permetin crear un estat d’opinió favorable al consum de proteïna animal.
Una segona aproximació als productes
carnis té a veure amb el factor sensorial, en com les propietats específiques del
producte s’adapten a les expectatives del
mercat. Aspectes visuals com el color o la
quantitat de greix intramuscular, la textu-

ra o el gust, són qualitats que s’accepten
de diferent forma segons els hàbits de consum de cada zona o cultura. Com a exemple, els autors esmenten diversos estudis
que demostren que, segons el país, els consumidors prefereixen la vedella de color
vermell, morat o marró. El color de la carn,
així com altres propietats sensorials, poden
variar segons factors de producció com ara
l’alimentació, les condicions de l’animal
abans del sacrifici o l’emmagatzematge i
conservació de la canal. La indústria, doncs,
ha de conèixer les preferències de cada
mercat per tal de garantir una producció
dirigida als gustos predominants.
L’estudi conclou indicant la importància
que atorga el consumidor als segells que
garanteixen l’origen de la carn i determinats certificats, com per exemple el halal o
el de producció ecològica.
Teniu informació sobre els cursos que donarà
l’IRTA a les instal·lacions del Gremi a la pàgina 6.
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LA CAMPANYA INCLOU ACCIONS DE FORMACIÓ A MÉS DE 15.000 CARNISSERS

Interovic i el Ministeri d’Agricultura i Alimentació
signen l’acord de promoció de la carn de xai
Interovic i el Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient han signat
l’acord per desenvolupar la campanya
europea per promocionar la carn de xai
i de be a Espanya. “Torna a gaudir de la
carn”, és el lema de l’espot de televisió
que arribarà a milers de consumidors a
partir d’abril i, en paral•lel, es realitzaran
accions de formació a més de 15.000 carnissers, ja que un dels objectius principals
és que els carnissers introdueixin en el
punt de venda els 8 nous talls, més petits
i fàcils de cuinar, que Interovic ha obtingut després del pla de R+D+i desenvolupat el 2014.
CAMPANYA TELEVISIVA
Per arribar al consumidor final, la campanya en televisió es desenvoluparà a la
franja horària de màxima audiència, en la
qual en un primer moment es promocionarà la carn de be en general buscant notorietat. Durant el segon i tercer any de la

2012 aquesta gran campanya, doncs fa
tres anys es va aprovar la seva primera
Extensió de Norma gràcies a la unitat de
tots els agents del sector per fer front a la
caiguda de consum.

Un dels objectius de la campanya és que els
carnissers introdueixin la venda de 8 nous talls
de carn de xai, més petits i fàcils de cuinar.

campanya prestigiosos cuiners presentaran els nous talls amb innovadores formes
de cuinar-los. En aquesta segona fase es
crearà el canal ‘Cordero TV’ a Internet.
Interovic engega aquest 2015 l’etapa
més important de la seva història amb
aquesta potent campanya de promoció
que té com a finalitat revertir la crisi de
consum que pateix el sector des de 2007.
La Interprofessional ve preparant des de

EL 90% DELS CONSUMIDORS DE XAI SÓN
MAJORS DE 55 ANYS
Actualment, gairebé el 99% de les vendes
de be i xai corresponen a talls tradicionals
amb un 90% de consumidors majors de 55
anys. L’objectiu és augmentar en un 5% el
consum durant els propers tres anys de manera que a finals de 2018 es comercialitzi un
20% de producte especejat i es pugui comptar amb un 20% de consumidors joves.
Es tracta d’un objectiu ambiciós que
necessita almenys deu anys per modificar tendències, per això, l’objectiu a llarg
termini és que en 2024 es comercialitzi
el 40% de la carn de be a partir dels nous
talls i que el 40% dels consumidors siguin
menors de 55 anys.

LA QUOTA BÀSICA ÉS DE 31 EUROS AL MES

La Cambra de Comerç ofereix als agremiats el
disseny de pàgines web a preus molt competitius
La Cambra de Comerç de
Barcelona vol ajudar a les
empreses perquè estiguin
presents a internet amb
una pàgina web de qualitat
que sigui la seva targeta de
presentació. Per aquest motiu ofereix als agremiats –i a
altres col•lectius- preus especials en l’elaboració d’una web
atractiva i dinàmica que permeti reforçar la notorietat de
l’establiment.
El preu per l’elaboració de la
web més senzilla és de 31 euros
mensuals (IVA inclòs). Si a més
de la web, algun agremiat desitja disposar d’un domini i fins
a tres correus electrònics amb
domini propi, hauria d’abonar
un extra de 60,5 euros.
El disseny bàsic que ofereix
la Cambra de Comerç inclou
un màxim de cinc pestanyes,

La nova web del Gremi ha sigut dissenyada per la Cambra de Comerç.

que podrien destacar els habituals apartats de ‘Qui som?’,
‘Que fem?’, ‘On estem?’, ‘Catàleg de producte’, etc. El disseny de la pàgina -compatible
tant per ordinadors, tablets
i telèfons mòbils- permet la
inclusió d’enllaços a les xarxes

socials (en cas de què l’establiment en disposi) i inclou un
editor que permet que el propi
agremiat modifiqui i gestioni
els continguts del website.
Com a exemple de disseny
més elaborat, podeu consultar
la nova web del Gremi (www.

gremicarnissers.com),
que
vam estrenar l’estiu passat i
que ha estat dissenyada per
la Cambra de Comerç. Es tracta d’una web que inclou més
seccions i més pestanyes que
la versió senzilla, però el disseny global és molt similar al
que ofereix la Cambra de Comerç per 31 euros mensuals.
Es tracta d’una gran oportunitat que ens ofereix la Cambra de Comerç, ja que disposar
d’una pàgina web aporta moltes avantatges a un establiment: permet que els clients
trobin la botiga fàcilment, dóna una imatge més professional al negoci i permet tenir informats als clients les 24 hores
del dia i els 365 dies de l’any.
Per mes informació contacteu amb el Gremi (tlf: 93 323
40 19).
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LA EMPRESA COMERCIALITZADORA (OS SISTEMES) TAMBÉ OFEREIX SOFTWARE PER BOTIGUES

Caixer de canvi automàtic pel sector comerç
Cashkeeper és un caixer de
tornada de canvi automàtic
–dissenyat i comercialitzat
per OS Sistemes i Comunicacions- que facilita enormement el dia a dia del botiguer. Aquest sistema posa
fi als desquadraments diaris,
petits robatoris i permet -a
més- detectar automàticament els bitllets falsos. Es
tracta, per tant, d’una solució tecnològica però també higiènica, ja que aquest
sistema permet reduir el
contacte amb els bitllets,
normalment portadors de

Aquest sistema evita els desquadraments de caixa, permet detectar els bitllets
falsos i ofereix major higiene, ja que evita el contacte directe amb els diners.

gèrmens.
OS Sistemes i Comunicacions comercialitza també el
software Totpes, específicament dissenyat per la gestió

A TRAVÈS DE L’EMPRESA SPACE LIGHTING

Solucions d’il•luminació
per el teu negoci
Space Lighting és una empresa jove, multidisciplinària i
versàtil que ofereix solucions
d’il•luminació úniques per a
tots aquells professionals del
sector que vulguin desenvolupar projectes lumínics de
forma integral. La distribució
en exclusiva de marques internacionals com Tal, Lumenpulse, WE-EF, Planlicht, LTS i
KKDC, fan que Space Lighting
es presenti com el partner perfecte per a l’execució i assessorament tècnic i conceptual
de projectes d’il•luminació en
el sector del comerç, tant per
a l’interior com a l’exterior de
l’establiment.
L’empresa compte amb un
gran equip de professionals
que analitza totes les característiques del projecte i, seguidament, ofereixen assessorament personalitzat per dur a
terme el projecte amb qualitat
i de forma satisfactòria.
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AMB
LA TECNOLOGIA LED
L’empresa, ubicada al carrer
Aribau 225, comercialitza e ins-
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Els projectors que instal·la Space
Lighting permeten potenciar els
colors de la carn.

tala projectors, downlights orientables i campanes suspeses,
totes elles equipades amb un
LED COB especial per potenciar
els colors de la carn (CRI>90).
Les lluminàries equipades
amb tecnologia Led són molt
més eficients que les fonts de
llum tradicionals. Tenen una
vida útil de 50.000 hores i no
desprenen calor. D’aquesta
forma evitem reforçar el sistema d’aire condicionat a l’estiu.
Tot això ens permet un estalvi
significatiu tant en la factura
elèctrica com en el manteniment de les lluminàries.
www.space-lighting.com

de botigues d’alimentació.
Actualment, aquest software està instal•lat a més de
2.000 botigues, la qual cosa representa tota una ga-

rantia de la excel•lència de
servei que ofereix la companyia.
L’empresa, fundada el
1992 i ubicada a l’Hospitalet
de Llobregat, està formada
per una plantilla jove d’enginyers en telecomunicacions,
programadors i tècnics en
informàtica que aposta per
la qualitat de servei i la més
alta formació.
Més informació al telèfon
934 512 338 o al mail: administracio@ossistemes.
com
www.ossistemes.com

MIRACLE GLOBAL

Espècies per condimentar
pollastres i altres tipus de carn

Un dels productes més emblamàtics de Miracle Global
es el mix d’espècies gourmet per a condimentar pollastres, creat fa més de 40
anys d’una manera artesanal i amb espècies d’alta
qualitat.
És un producte 100% natural, compost per una esmerada barreja de sal fina del
Mediterrani, pebre negre de
la India i excelents varietats
d’espècies i herbes aromàtiques de qualitat seleccionada
que transporten a un sabor
tradicional. Ideal para pollastres a l’ast, al grill, al forn, a
la planxa y també altres tipus
de carns, peixos, verdures i

hortalisses.
El producte, denominat POLLAST, està disponible en dues varietats: POLLAST tradicional (de textura granulada
fina, especial per a pollastres
a l’ast, filets a la planxa o
escalopes empanades); i POLLAST fines herbes (de textura en fulleta deshidratada,
ideal per a pollastres a l’ast,
així com cuixes o aletes marinades si el barrejem amb oli
d’oliva).
Per a més informació -o
petició de mostres sense
compromís- podeu consultar
la web www.miracle.cat/pollast.
www.miracle.cat
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JA SÓN MOLTS ELS PROFESSIONALS QUE CONFIEN EN MENÚ, I TU, ETS EL SEGÜENT

Menú, la empresa de referència en els elaborats carnis
Durant els últims 80 anys MENU’ SRL
ha estat un punt de referència per als
professionals de la restauració degut
a la seva àmplia oferta en elaborats
d’especialitats alimentàries destinades
al canal HORECA: salses, cremes, condiments, preparats, verdures...
La empresa es distingueix per una minuciosa recerca de la qualitat i produint
totes les seves referències en la temporada més òptima, partint sempre de productes frescos que són elaborats amb la maquinària més moderna i conservats amb
les tècniques més noves amb l’objectiu
d’aconseguir un resultat d’alta qualitat
similar al d’una preparació artesanal, ja
que –a més a más- se segueixen receptes
tradicionals. Al cap i a la fi, la fàbrica de
Menú situada a Medolla (Mòdena) és una
enorme cuina en constant evolució.
Entre els “territoris” d’alimentació amb
més possibilitats i necessitats d’oferir
novetats i renovar la seva oferta, la carnisseria segurament és el lloc ideal. A
més, és un sector que a nivell europeu es-
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Exemple d’un dels múltiples elaborats que es
poder reproduir a travès dels productes Menú.

tà vivint una petita transformació, no només en l’ampliació dels productes oferts,
sino també en la manera de proposar els
seus productes càrnics. En definitiva, els
carnissers s’estan convertint també en
autèntics gastrónoms i especialistes culinaris.
La Carnisseria Italiana és reconeguda
mundialment per la varietat, la qualitat i
per la presentació dels seus elaborats i espectacularitat dels seus aparadors. D’uns
anys ençà, els professionals catalans han

anat agafant tota mena d’idees d’allà on
vinguessin, per desenvolupar i complementar el negoci de la Carn i la Xarcuteria
tan arrelat a la nostra cultura.
L’adaptació de molts d’aquests elaborats d’origen italià als negocis de la carn
de casa nostra, és ja una realitat i és aquí
on entra MENÚ, una empresa “líder” i amb
implantació a nivell mundial, que posa a
l’abast dels nostres professionals un assortiment de productes amb una qualitat,
regularitat i rendibilitat indiscutible.
MENÚ ens presenta un ampli catàleg
tant de conserves com de producte fresc
o sec, amb el que es pot crear una sèrie de
receptes innovadores pel nostre mercat i
fer una empenta important al dia a dia del
nostre negoci.
www.menu.it
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Venda/traspas
TRASPÀS PARADA CARNISSERIA
Mercat Tres Torres, CansaladeriaXarcuteria. Per no poder atendre.
En ple funcionament
Tel: 610594273 / Sr. Octavio.
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. Tel:
659726089 / 93 229 26 91 Sra. Irene.
VENDA CARNISSERIA/ POLLERIA
Per Jubilació. C/ Sant Antoni Maria Claret
Botiga 55 m2 + dos càmeres + obrador.
Tot l’equipament en funcionament.
7 m de taulell, clientela fidel.
Tel: 934562643 / 616274769 Sr. Josep Edo.
TRASPÀS CARNISSERIA JUBILACIÓ
Mercat Guineueta. 3 números. Recentment
renovat, bona clientela.
Serradora i envasadora al vuit.
Tel. 93 325 09 58 / Sr. Salvador.
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/XARCUTERIA
Hospitalet de Llobregat c/ Aprestadora.
35 m2. Totalment equipada i en
funcionament. Clientela fidel, lloguer baix.
Tel: 627177682 / Isabel.
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
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NAU INDUSTRIAL EN VENDA
Sant Joan de Vilatorrada (El Bages). Solar
de 520 m2. Dos naus unides. La primera
nau està construïda per un obrador
industrial càrnic i xarcuteria amb tots
els permisos vigents. Aquesta nau té
225 m2 + un altell de 200 m2. Consta de
dos vestuaris complerts, una sala per la
xarcuteria, una per la carn cuita i un altre
per l'elaboració de la carn crua, amb 4
càmeres frigorífiques, un despatx, una
entrada per vehicles i aparcament privat.
L’altre nau és diàfana de 200 m2 amb un
petit despatx i un vestuari.
Tel: 660408614 / Meritxell.
TRASPÀS CARNISSERIA ARGENTINA
C/ Entença amb Gran Via. Instal•lacions
noves d’aigua, llum i aire condicionat. En
funcionament des de fa 3 anys. 60 m2.
93 665 28 68 / José Antonio Fernández
ES VEN ROSTIDOR ELÈCTRIC SENSE FUMS
Pràcticament nou, preu molt interessant.
Tel: 646462566 / Sr. Andreu
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
Mercat d’Horta, Dos números. En
funcionament. Totalment equipada.
Tel: 636606214 / Sra. Asensio.
TRASPÀS PER JUBILACIÓ
Carnisseria, Xarcuteria i Polleria.
C/ Mare de deu de Montserrat, 186.
En funcionament.
Tel: 93 436 50 66 / Sra. Isabel.
VENDA / LLOGUER CARNISSERIA
Zona Gràcia, 45 m2. En funcionament,
obrador i equipament.
Tel: 665529953 (Carme), 646035824 (Eva).
TRASPÀS CARNISSERIA PER JUBILACIÓ
Mercat Maignon Badalona
Tel: 93 384 60 58 / 626353083 (Montse).
TRASPÀS CARNISSERIA
Parada Mercat Ciutat Meridiana.
Totalment equipada.
Tel: 657827612 / Celestino.

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.
Tel: 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,
Tel: 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 2,5 x 1 x 5.
Tel. 616464147 / Sra. Marta
TRASPÀS CARNISSERIA JUBILACIÓ
C/ Torrijos 8 davant Mercat Albaceria.
Permís carnisseria, polleria, menuts,
cansaladeria. 75 m2. Dues portes
d'entrada, obrador amb visibilitat des de
el carrer, càmera, totalment equipada. En
funcionament i amb molt bona clientela.
Tel: 93 213 75 93 / Jesús.
VENDA CARNISSERIA
Centre Alimentació Gran Via (Gran Via
de Les Corts 695, Barcelona). En ple
funcionament i totalment equipada,
amb obrador.
Tel: 686155525 / Maite.

Vols traspassar
o vendre la teva
carnisseria?
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.
Tel: 93 323 40 19
E-mail: info@gremicarnissers.com

TALL VENDA/TRASPÀS
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recepta
IDEALS PER REGALAR PER SANT JORDI

Pastissos de tot cor

Quan cuinem, quan preparem un plat és important fer-ho
amb amor i dedicació, d’aquesta manera el resultat sempre
serà un èxit. Presentar la carn d’una manera diferent mostra
l’interès per allò que fem, i les ganes de sorprendre al client/a
que s’apropa al nostre taulell. És per això que Carns Cinta ens
presenta aquests pastissos de carn, esperem que us agradi... DE
TOT COR.

INGREDIENTS




Carn picada de vedella
Farina de galeta
Llet

Crema Parmesano Regianno*
Pa de colors*, paprika
dolça i blat de moro




PREPARACIÓ
Elaborar una massa amb la carn picada, la llet i la farina de
galeta, tal com si cuinéssiu mandonguilles.
 A continuació, afegir crema de parmesano regianno (150
gr per cada quilo de carn), i remenar fins a obtenir una massa
homogènia.
 Introduir aquesta massa en els motllos amb forma de cor*.
Deixar reposar una estoneta i treure del motllo.
 Posteriorment, arrebossar amb el pa de paprika i pa de blat


Recepta elaborada per Carns Cinta (Mercat de la Concepció).

de moro, i llestos!!
 Posar al forn uns 15 minuts, a 180º, dalt i baix. I ja tindreu
els cors cuinats.
 El temps de cocció és orientatiu, ja que dependrà de cada
forn, i de la mida total del cor (si us han quedat més o menys
gruixuts).
* Productes a la venda a la Botigueta del Gremi

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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