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om diu el titular: El comerç és vida.
Realment és així, doncs si fem una
anàlisi de la història de la humanitat, allà on s’ha creat comerç ha aparegut la vida, entesa aquesta creació com
la concentració de persones, aliments,
complements, animals, eines, instruments, etc. Com més qualitat, quantitat
i varietat de comerciants i dels seus productes, més importància local, regional o
mundial té aquesta concentració mercantil. Aporten riquesa, cultura i humanitat
allà on s’ha fet, tant per als comerciants
com per als compradors.
Darrerament he assistit a vàries festes
comercials no gaire habituals: els mercats
de nit, les botigues al carrer o la fira Mercat
de Mercats. De què te n’adones quan veus
l’èxit d’assistència de públic i de vendes?
La meva resposta és clara: hem de canviar. No pot ser que seguim tancats dins les
nostres botigues de carrer o parades de
mercat, que amb el temps es converteixen
en molts casos en els nostres nínxols.
Sóc conscient que en molts casos és
difícil fer un pas endavant, doncs tenim
limitacions, ja siguin econòmiques, estructurals, legals o purament humanes, que
ens impedeixen fer un canvi dins del nostre negoci. Tot i això, hem de fer tot el que
puguem. He observat que tots aquells que
han fet aquest pas (amb la millora de les
seves instal·lacions, l’augment de l’oferta,
l’ampliació d’horaris, la participació en tots
els actes comercials que es presentin per
tal de donar-se a conèixer, la millora del
seu producte final passant per l’elaboració i fins i tot per la degustació, etc.) estan
triomfant, tenen l’èxit assegurat i ara són
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exemples a seguir i a imitar.
Darrerament s’està parlant molt dels
horaris comercials a la ciutat de Barcelona:
que si obrir tots els festius, tots els diumenges de l’any, 12 hores diàries... Jo crec
que això, per al petit comerç i els mercats,
és inviable. Però sí crec en un terme mig,
que respondria a una demanda social i que
si no oferim acabarem perdent la batalla i
el gran comerç acabarà eliminant-nos.
Un mercat de nit i mitja dotzena de festius l’any o alguna tarda més -parlant de
mercats-, no pot fer mal a ningú, al contrari, molts clients estaran agraïts i els fidelitzarem d’una manera definitiva. També és
molt instructiu per als comerciants, doncs
surten de la rutina, preparen nous productes perquè siguin consumits al moment o
obren les portes a un públic nou que no sabia o no podia anar a comprar.
Ara ve Nadal i tenim una bona oportunitat per fer una miqueta més. Si realment
us agrada l’ofici de carnisser, vendre carn i
acontentar cada dia els vostres clients, ja
teniu una bona base. La resta surt sol.
Bon Nadal i bona venda!!!
Xavier Gallifa
President del Gremi d’Empresaris Carnissers i Xarcuters de Barcelona i Província
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NOTICIES DEL SECTOR
EBLEX

L’organització anglesa presenta els nous talls i
preparacions de carn ovina i bovina a Barcelona
L’Organització del Sector
de l’Oví i Boví a Anglaterra,
l’Eblex, va presentar el passat 4 de novembre les seves
novetats en talls i preparacions de carn d’oví i boví a
l’Escola d’Hoteleria i Turisme
CETT de Barcelona. Aquest acte també va obrir les portes a
iniciar relacions entre empreses del Regne Unit i del sector
carni català, així com a explorar noves vies de col·laboració i
formació per millorar els resultats per al consumidor.
L’esdeveniment va començar amb les paraules de benvinguda d’Andrew Gwatkin,
cònsol general a Barcelona, qui
va manifestar la seva satisfacció per aquest esdeveniment,
ja que Espanya s’ha convertit
en un mercat important per a
la carn britànica, amb un increment de les importacions en
els últims anys.
A continuació, Jean Pierre Garnier, cap d’Exportació
d’Eblex, va parlar de les prin-

cipals avantatges de la carn
d’oví i boví amb Segell de Qualitat, fent especial menció a
la versatilitat del xai britànic,
que, per tenir més pes (fins
a 18 kg), permet obtenir una
gran quantitat de talls i aplicacions culinàries.
Susana Morris, coordinadora de Màrqueting d’Eblex, va
explicar com aportar valor a la
distribució i consum de la carn
d’oví i boví. En aquest sentit,
va assenyalar: “La crisi ha fet
que el consumidor sigui molt
més selectiu amb la seva cistella de la compra, de manera
que per atreure la seva atenció
cal introduir innovació en els
talls, millorar l’atenció al client,
així com la presentació del producte, i generar confiança“.
Un cop fetes les presentacions, el mestre carnisser Martin
Eccles va realitzar una demostració amb diverses peces de
boví i oví. En el cas del boví, els
talls obtinguts eren de la plana, maluc i cap de mort, men-

L’organització anglesa Eblex va presentar les novetats en talls i preparacions
de carn d’oví i boví a l’Escola d’Hoteleria i Turisme CETT de Barcelona.

tre que, en el cas del xai, eren
de llom, espatlla i cuixa. Segons l’Eblex, aquesta innovació en els talls i presentacions
“elimina totes aquelles parts
que no són aprofitables per al
consumidor o el restaurador,
facilitant peces que ofereixen
un excel·lent resultat final i un
màxim rendiment”.
L’acte va acabar amb un dinar en què es van provar plats
elaborats amb carns britàniques amb segells de qualitat.

A aquesta presentació van
assistir Xavier Gallifa i Vicenç
Mor, president i vicepresident
del Gremi, respectivament, així com representats de 16 carnisseries agremiades, que van
rebre la invitació per correu
electrònic.
Si vols assistir a actes com
aquest, així com a altres visites o presentacions d’interès
per al sector, envia’ns la teva
adreça de correu electrònic a
info@gremicarnissers.com

tasca divulgativa

El Ternasco de Aragón i els beneficis per a la salut
El Consell Regulador de la
Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Ternasco de
Aragón continua amb la seva tasca divulgativa entre la
comunitat sanitària espanyola (metges, nutricionistes, etc.), que ja va iniciar
l’any 2010.
Del 15 al 20 de setembre
va estar present al 20th International Congress of Nu-
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trition, mentre que del 23 al
26 d’octubre es va traslladar
a Barcelona per assistir al 35è
Congrés Nacional Semergen.
Aquests dos congressos
van reunir uns 9.000 professionals, que van poder conèixer els resultats dels projectes
d’investigació impulsats pel
Consell Regulador i portats a
terme a la Universidad de Zaragoza.

Segons es desprèn dels estudis coordinats pels doctors
Luis Moreno i Fernando Civeira, “el consum regular de Ternasco de Aragón pot formar
part d’una dieta sana i equilibrada, ja que els seus efectes
sobre el perfil lipídic són tan
favorables com els observats
amb el consum habitual de
carn de pollastre”.
www.ternascodearagon.es
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COLABORAN:

260.000 persones visiten
la quarta edició de la fira

Del 18 al 20 d’octubre, unes
260.000 persones van acostar-se a l’avinguda de la Catedral de Barcelona per visitar la quarta edició de Mercat
de Mercats, una fira que reuneix en un sol espai productors, comerciants i cuiners.
El regidor de Comerç, Consum i Mercats de l’Ajuntament
de Barcelona, Raimond Blasi,
va destacar que la fira és “el
millor reflex de l’estil de vida
de Barcelona” i de “l’aposta
de la ciutat pels seus mercats
municipals”.

En aquesta última edició, els
visitants, que van incrementar-se un 5% en relació a l’any
passat, van poder descobrir i
tastar productes de 44 parades de mercats municipals de
Barcelona, 40 productors de
proximitat, 16 cellers de vins i
caves i 14 bars i restaurants.
Entre ells es trobaven les carnisseries agremiades Boket
(Mercat de Sant Josep), David
Carnissers (Mercat de Santa
Caterina) i Carnisseria Gallifa
(Mercat de Felip II).
També es van celebrar l’Au-

jordi casañas / mercats de barcelona

mercat de mercats

Durant els tres dies d’aquesta quarta edició de Mercat de Mercats, celebrada
del 18 al 20 d’octubre, es van vendre 55.000 tiquets de degustació.

la Gastronòmica i el Celler del
Sumiller, on es podien veure
en directe alguns dels millors
especialistes del món del vi i
22 cuiners que sumen 16 estrelles Michelin, acompanyats
en molts casos de comerciants

dels mercats de Barcelona.
L’última jornada va tenir com a
protagonistes als cuiners Juan
Mari Arzak i Carles Gaig, que
van parlar sobre els lligams entre les cuines basca i catalana.
www.mercatsbcn.com

Servei integral per al professional de la carn

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

amb la participació del gremi

La Confederació de Comerç de Catalunya celebra la
vuitena edició de la seva trobada anual
‘Oberts al futur’. Amb aquest
lema es va celebrar el passat
8 de novembre la VIII Convenció del Comerç de Catalunya,
que va reunir al Born Centre
Cultural més 200 representants del sector comercial català, entre els quals no hi va
faltar el Gremi d’Empresaris
Carnissers i Xarcuters de Barcelona i Província.
Organitzada per la Confederació de Comerç de Catalunya
(CCC), aquesta trobada va ser
inaugurada per la presidenta
del Parlament de Catalunya,
Núria de Gispert; el president
de la CCC, Pere Llorens; el president de Foment del Treball,
Joaquim Gay de Montellà; el
director general de Comerç, Josep Maria Recasens, i la segona
tinenta d’alcalde i responsable
d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona, Sònia Recasens.
Acte seguit, Nicolau Martín, historiador i president de
la Coronela de Barcelona, va
parlar sobre el paper del comerç i dels gremis el 1714. A
continuació, es va celebrar un

col·loqui sobre la vitalitat del
comerç al llarg de la història
i com ha anat evolucionant i
adaptant-se als consumidors.
No hi va faltar el lliurament
de la VI edició del Premi CCC a
l’excel·lència en l’activitat formativa, i la X edició del Premi
CCC a la millor iniciativa lingüística del sector comercial, Memorial Mercè Canal.
DIPLOMA PER AL MERCAT DE
LA LLIBERTAT
En el marc d’aquests últims
premis es va atorgar un diploma al Mercat de la Llibertat, en
la categoria ‘Entitats’, com a
reconeixement a la comunicació de les activitats realitzada
pel mercat amb motiu del seu
125è aniversari.
El Mercat de la Llibertat va
elaborar una nova cartellera
per comunicar i promoure les
diferents activitats, a més de
fer noves retolacions de productes, ofertes i promocions.
També va publicar un llibre
de receptes que es va regalar
per Sant Jordi i que recollia la
història del mercat. No hi van

Més de 200 representants del sector comercial van assistir a la 8a edició de la
Convenció del Comerç de Catalunya, que es va celebrar al Born Centre Cultural.

faltar tampoc les jornades gastronòmiques ni un calendari.
CLOENDA DE LA CONVENCIÓ
La clausura va anar a càrrec de
l’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, qui va remarcar el paper
clau del sector comercial per
a la reactivació econòmica. A
l’acte de cloenda també van
participar Felip Puig, conseller
d’Empresa i Ocupació; Eusebi
Cima, president de la FEPIME,
i Pere Llorens, president de la
CCC, qui va reclamar “la col·
laboració i el diàleg amb les
nostres autoritats locals per
generar ‘centralitat’ i per reconèixer l’important paper que

desenvolupa el comerç en el
manteniment d’una vida comunitària equilibrada”. “El que
necessitem de les nostres autoritats és que ens escoltin, que
estiguin atentes a les nostres
necessitats i que no atenguin
a iniciatives comercials que no
aporten res, que tributen poc
al nostre país, que creen un
treball precari i inestable, que
són autèntics depredadors del
territori i del comerç”, va afegir
Llorens. www.confecom.cat

estudi d’un cardiòleg britànic

Fi a la ‘demonització’ dels greixos saturats
Durant les últimes quatre
dècades ens hem cansat de
sentir que s’han d’eliminar
de la nostra dieta els greixos
saturats si volem reduir els
riscos de patir malalties cardiovasculars. Però un recent
estudi del prestigiós cardiòleg
Assem Malhotra, publicat a la
revista britànica British Medical Journal, acaba de llençar
per terra aquest mite.
Segons Malhotra, les evidències científiques demostren que els consells de reduir els greixos saturats “han
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augmentat paradoxalment
els nostres riscos cardiovasculars”. I és que, segons el
doctor, els aliments que es
disfressen de saludables han
substituït els greixos eliminats per sucres afegits i edulcorants per compensar la seva
manca de sabor.
En aquest sentit, el professor David Haslam, president
del Fòrum Nacional d’Obesitat
del Regne Unit, va comentar:
“És extremadament ingenu
per part del públic i de la professió mèdica imaginar que

una caloria de pa, una caloria
de carn i una caloria d’alcohol
són tractades de la mateixa
manera pels increïblement
complexos sistemes del cos.
Aquest supòsit ha fet creure
que l’augment de greix en el
torrent sanguini és causat
per l’increment dels greixos
saturats a la dieta, però les
evidències científiques actuals estan provant que els carbohidrats refinats i el sucre,
en particular, són realment els
culpables”.
No obstant, cal aclarir que

una cosa són els greixos saturats de productes com la
carn, els làctics o la mantega
i una altra molt diferent els
denominats greixos trans,
que es troben principalment a
aliments industrialitzats, com
el menjar ràpid, la margarina o
els pastissos.
Malhotra també fa referència a l’ús de preparats químics
amb estatines per reduir la
quantitat de greix a la sang,
que, segons ell, tenen més
efectes secundaris que beneficis. www.bmj.com

