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EL GREMI INFORMA
ELS PROFESSIONALS CARNISSERS VAN PODER GAUDIR D’UNES JORNADES MOLT
PROFITOSES

La primera edició d’IMEAT Espanya ha estat tot un èxit

L

a primera fira d’aquestes característiques a Espanya
a estat tot un èxit d’assistència. A la fira vam poder
comptar amb més de 3500 professionals del sector que
ens van acompanyar durant aquests dies especialment
profitosos per carnissers i carnisseres de tot el país. Des del
Gremi volem donar les gràcies a totes les persones que han
participat d’una manera o una altra a iMEAT Espanya pel seu
suport. Van ser dies intensos i emotius que van superar totes
les nostres expectatives.
Agraïm la col·laboració de les empreses del sector que van estar presents a aquesta primera fira iMEAT i especialment a les empreses que van
col·laborar directament amb el Gremi que són
les que apareixen a aquest photocall, i que van
quedar molt satisfetes de la seva participació, ja
que van cobrir àmpliament les seves expeDtatives
de negoci.

La primera edició de la fira iMEAT a Espanya, ha
estat un èxit d’assistència. Més de 3500 professionals d’arreu del país es van donar cita a aquesta
fira a Barcelona, així com carnissers professionals
d’Itàlia i França.

Durant la fira també vam rebre la visita d’importants personalitats com la de la Sra. Montserrat Vilalta, Directora de la CCAM Consorci de
Comerç Artesania i Moda de la Generalitat i de
la Sra. Montserrat Raurell, Cap de Comerç. Els hi
va cridar molt l’atenció la pared de la imatge, on
estava present el nom de totes les carnisseries
agremiades.
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Durant els dos dies que va durar la fira vam poder gaudir d’una aula
de cursos on es feien formacions constantment. Un d’ells va ser el
curs “Las cuatro estaciones” que va presentar el nostre Dream Team,
la Mònica Adell, la Cinta i la Yolanda Casternado, i l’Ana Paris. Les
nostres formadores van rebre l’agraïment en nom de la Junta del
Gremi per part del Sr. Xavier Gallifa i Antonio Galvez.
També vam gaudir d’un espai de conferències on vam organitzar
diferents ponències que van ser de l’interès de tots els assistents.
Algunes de les ponències de les que vam disfrutar vam ser:
. El Sistema de Julian Carniceros, pel Julian Burguillo de J. Carniceros.
. Fitxes Tècniques: Per a què? Per la Marta Quintana advocada especialitzada en dret alimentari.
. Tasa Càrnia, per a què i per què? Amb Joan Estapé, president de la
Federació de Carnissers i Xavier Gallifa president del Gremi de Carnissers
. Com fer servir les noves Tecnologies per vendre més, amb Eduard
Castellón de SOMOS SINAPSIS
. Aplicacions de mòbil pràctiques per a carnissers amb molta feina, per la Silvia Aliu Guifre politòloga
. La Seguretat Alimentària en un clic: controller, pel Ramón Cortasa
Gras enginyer agrícola i la Marta Quintana Medina advocada.
. Maduració de la carn: Tipus i efectes, per la Nuria Panella tècnica
d’IRTA.
. L’Etiquetatge a la carn i productes carnis. Etiquetatge nutricional, avantatges i desavantatges, per la Mònica Saltor i Jacas consultora alimentària; en Lluís Riera, llicenciat en ciència i tecnologia dels
aliments; i la Gemma Oña diplomada en nutrició i dietètica.
. Tall de pernil professional, pel Santiago Juárez, delegat de Formación Avanzada XXI; i Jordi Rodríguez de l’Associació de Talladors de
Pernil de Catalunya.
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Una de les coses que més van sorprendre els assistents a la fira iMEAT va ser la vitrina de l’estand del Gremi de més de 10 metres on vam poder exposar elaborats i diferents presentacions
elaborades per la Mònica Adell, la Yolanda i la
Cinta Casternado, l’Anna Paris i Cárnicas Merche.
Agraïm a l’empresa Cruz la cessió d’aquesta vitrina i la seva col·laboració durant aquests dos dies.

Durant els dos dies, a l’estand del Gremi les
nostres formadores van estar presentant elaborats i sempre hi havia molts professionals
pendents de la nostra activitat. En Manel Santos també va participar en el nostre estand
amb una presentació espectacular! I podrem
comptar amb ell també al mateix Gremi el
mes de Maig on impartirà un curs.
Gràcies a tots els agremiats i professionals
d’arreu que amb a la seva assistència han fet
que iMEAT sigui tot un èxit. Estem treballant
perque es pugui celebrar una segona edició.
Us mantindrem informats!
EL GREMI, EL COR DE L’OFICI… GRÀCIES PER
BATEGAR AMB NOSALTRES… EL GREMI SOM
TOTS!
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