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EDITORIAL
La taula rodona del gremi

SUMARI

e decidit canviar les taules del
Gremi... M’explicaré més clarament. Dit així, sembla que vulgui
fer un acte purament estètic i de caire
decoratiu, i no és així, tot i que hi ha quelcom de real, ja que sí que estem canvien
molts d’aquests mobles, aprofitant que
estem reformant l’aula obrador, fent-la
més gran i millor equipada, per tal d’acollir als cada cop més abundants alumnes
a les classes i demostracions que es fan
al Gremi.
El que realment vull és passar de les
taules quadrades a las rodones. Per això
he canviat primerament la del meu despatx. He tret del mig aquella taula tan
quadrada i ample que no hem deixava ni
donar la mà a las persones que venien a
visitar-me i sempre havia de fer el rodeig
per tal de apropar-me i saludar-los més
atentament; i llavors, els cantos punxeguts de fusta treballada a mà es clavaven a la meva ja delicada cadera, produint-me un gest de dolor, a la vegada que
intentava somriure al interlocutor de
torn. Situació força incòmoda .
Encara vull anar més lluny. Amb
aquest canvi, no vull estar al altre costat
de la taula sinó al voltant d’aquesta, formant part d’un cercle on tots participen,
opinen i decideixen. Tot això és perquè
acabo de veure un pel•lícula on una taula rodona aporta diàleg, coneixements i
solucions al conjunt de persones que la
representaven. En certa manera us estic
convidant a que vingueu a omplir aquesta taula.
M’agradaria compartir-la, escoltar les
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opinions de tots, en un lloc on tots ens
veiem les cares.
També volia comentar-vos que amb
l’ampliació de l’aula obrador hem enderrocat murs, eliminant l’antiga sala de
juntes, tirant la paret, i treien el quadre
del ex Rei Joan Carles i d’alguns antics
presidents de Gremi. Espero que em perdonin algun dia. Tot aquest espai ha passat a ser del aula obrador.
El panorama es torna diferent: en
el lloc on es discutia de política gremial
passarà a ser un aula per aprendre a ser
millors carnissers. Espero haver encertat!
Així doncs, si tot va bé, a partir del setembre tindrem nous espais, més amplis
i rodons al Gremi, amb la finalitat, si més
no, de compartir-lo entre tots.
Atentament,
Xavier Gallifa, president del Gremi
d’Empresaris Carnissers i Xarcuters de
Barcelona i Província
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NOTICIES DEL SECTOR
ENTRARÀ EN VIGOR EL PROPER 13 DE DESEMBRE

Nova normativa europea en l’etiquetatge dels
productes càrnics
L’Agència Catalana del Consum ha observat a les seves
actuacions de control, certa
relaxació en les obligacions
relatives a la venda de productes frescos, en general,
i concretament, en fruites,
verdures, carn i peix.
Al tractar-se de productes,
en la majoria dels casos sense
envasar, correspon als establiments venedors el deure de
vetllar perquè la informació
facilitada als consumidors en
el punt de venda sigui completament veraç, eficaç i suficient. Això inclou el deure de
comprovar que la informació
procedent dels productors sigui conforme a la normativa i
que, en cap cas, pugui existir
engany al consumidor final.
En aquest sentit, d’acord amb
el que marca el Reial Decret
1334/1999, pel qual s’aprova
la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat
dels productes alimentaris, la
informació al consumidor s’ha
de fer de tal manera que no indueixi a error al consumidor, i
informant sobre la naturalesa,
identitat i qualitats del producte, així com el seu mètode
d’obtenció; requisit, aquest
últim, important, en la venda
dels productes esmentats.
NOVA NORMATIVA
El 13 de desembre del 2014
entrarà en vigor el Reglament
(UE) 1169/2011, del Parlament Europeu i del Consell,
sobre la informació obligatòria alimentària facilitada al
consumidor que referma la
necessitat d’aconseguir un alt
nivell de protecció de la salut
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El nou Reglament preveu requisits diferenciats entre la carn de boví i la
resta de carns. El rètol amb la informació mínima obligatòria ha de ser visible
però no es pot punxar a la carn.

dels consumidors i garantir el
seu dret a la informació dels
aliments que consumeixen.
Els aliments frescos, doncs,
han d’exhibir un cartell visible
on consti la informació mínima obligatòria que variarà en
funció del producte: carn, peix,
fruita o verdura…, incloent-hi
el preu per unitat de mesura
(preu per kg., per exemple).
ETIQUETATGE PER LA CARN
DE BOVÍ
La carn de boví que es vengui a doll o tallada al punt de
venda ha de portar un rètol,
cartell, etiqueta o pissarra,
visible al consumidor que detalli:
• Denominació del tipus de
canal (vedella, vaca, bou…).
• Denominació de la peça (filet, culata, mitjana…).
• Número de referència o codi que relacioni la carn amb
l’animal del que procedeix.
• País de naixement, país
d’engreix, país de sacrifici i
número d’autorització sanitària de l’escorxador.

• País d’especejament i número d’autorització de la sala.
• Edat de sacrifici.
• Preu per kg.
En carns envasades, a més
dels punts anteriors, s’ha d’indicar també:
• Preu per unitat de venda.
• Pes net.
• Raó social de l’empresa responsable.
• Domicili.
• Instruccions de conservació.
• Data de caducitat.
ETIQUETATGE PER CARNS NO
BOVINES
La carn que no sigui de boví
(porc, aviram, oví etc) i que es
vengui a doll o que es talla al
punt de venda ha de contenir
la informació següent, ja sigui
en un rètol, cartell, etiqueta o
pissarra:
• Denominació de la canal
(porc, xai...).
• Denominació de la peça (filet, costelles...).
• Preu/kg.
• País d’origen (si és de fora

de la UE).
En carns envasades que no
sigui de boví s’ha d’indicar:
• Denominació de la canal.
• Denominació comercial de la
peça.
• Lot.
• Empresa responsable i el
seu domicili.
• Data de caducitat i condicions de conservació.
• Quantitat neta.
• Preu per kg.
• Preu total.
PAÍS DE CRIA I DE SACRIFICI
A més de la nova normativa
d’etiquetatge, a partir de l’1
d’abril de 2015 els establiments hauran d’indicar, de
manera obligatòria, el país de
cria i el país de sacrifici de la
carn fresca, refrigerada o congelada de porcí, oví, cabrum i
aviram, a més del codi del lot.
L’incompliment d’alguns
d’aquests requisits constitueix una infracció administrativa en matèria de defensa de
les persones consumidores tipificada a la Llei 22/2010, de
20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, a la qual resulta d’aplicació el règim sancionador establert en aquesta
norma.
Trobareu informació complementària sobre el correcte
etiquetatge dels productes
càrnics a la ‘Guia de pràctiques correctes d’higiene per
a carnisseries’, que ha editat
aquest any el Gremi de Carnissers i Xarcuters de Barcelona i
que podeu adquirir a la ‘Botigueta del Gremi’.
www.gremicarnissers.com/
la-botigueta-del-gremi
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ArtCroq, croquetes 100% naturals per carnisseries
ArtCroq és una empresa familiar fundada al 2010. Comercialitzen un producte
únic al mercat: una croqueta congelada que respecta la recepta tradicional
d’una croqueta casolana tal com la feia
la nostra àvia.
La idea neix a la cuina d’un dels restaurants amb més solera de Tarragona,
conegut principalment per les seves croquetes elaborades tal com es feien abans
de la mà del seu cuiner, l’Oscar Ulloa, i que
juntament amb el seu germà, Joan Manel Ulloa, van apostar per comercialitzar
aquest exquisit plat perquè arribi també a
les taules d’altres restaurants i comerços
com carnisseries i xarcuteries.
Per la seva elaboració, ArtCroq adquireix
matèries primeres de la màxima qualitat i
que combinades amb l’última tecnologia
de fred aconsegueix un producte únic que
arriba al client final amb totes les propie-

Les croquetes ArtCroq estan elaborades sense
conservants ni colorants.

tats organolèptiques sense deixar de ser
un producte artesanal 100%.
La recepta de l’èxit radica amb els ingredients que utilitza per elaborar aquest
producte, des de la llet fins a l’ingredient
principal que li dóna el sabor a cadascuna
de les seves croquetes. A més, no utilitzen
ni conservants ni colorants potenciant el
sabor casolà que les fa diferents a les d’altres proveïdors.

GRAN VARIETAT DE SABORS I FORMATS
Així, ArtCroq elabora croquetes amb diversos sabors. Podem trobar els clàssics:
rostit de pollastre, pernil ibèric, bacallà o
formatge de Cabrales; els ArtCroq: Baldana de Tortosa, Boletus Edulis, Txangurro
a la donostiarra o formatge Stilton amb
panses i Pedro Ximenez; i els Gurmet: foie
i ceps, rap i gambes o espinacs i formatge Idiazabal. Fins i tot, en tenen una de
dolça, la croqueta de crema catalana, un
dels productes més innovadors i de més
èxit en l’última edició de la Fira Alimentària.
Pel que fa al packaging, se serveixen en
caixes de 3 kgs i bosses d’un 1 kg. Quant a
formats les podem trobar en XXL (50 grs/
unitat), hostaleria (22-24 grs/unitat), sénior (19-21 grs/unitat) i bocado (10 grs/
unitat).
www.artcroq.com

Elaborem croquetes 100% naturals, úniques i fetes com a casa.
Sense additius ni conservants
www.artcroq.com
Telèfon
977 525 651
657 973 517
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LES TAXES D’INTERCANVI ES FIXEN ENTRE EL 0,3 I 0,2%

El Govern estatal aprova la reducció de les taxes
d’intercanvi en els pagaments amb targeta
El Consell de Ministres va
aprovar el passat 4 de juliol
un Reial Decret Llei que inclou un paquet de mesures
amb incidència en el sector
del comerç. Una d’aquestes
mesures està relacionada
amb la reducció de les taxes
d’intercanvi en operacions
realitzades amb targetes de
pagament d’àmbit nacional,
tant en comerços físics com
en el comerç electrònic. Amb
aquesta mesura, que ha entrat
en vigor l’1 de setembre de
2014, l’Estat Espanyol s’anticipa a la reducció de taxes que
establirà el futur Reglament
del Consell i del Parlament Europeu, essent el primer país
que incorpora aquesta normativa al seu ordenament jurídic.
A l’espera de conèixer el text
definitiu, segons fonts del Ministeri d’Economia, les taxes

d’intercanvi seran del 0,3%
per a pagaments amb targeta de crèdit i del 0,2% per a
pagaments amb targeta de
dèbit, aquest últim limitat a
més a una comissió màxima
de 7 cèntims d’euro per evitar comissions més elevades
que les actuals. A més, com a
novetat, la norma introdueix
un tractament singular per
als pagaments de petit import
fins a 20 euros, en els quals
les comissions seran encara
més baixes: 0,2% per a crèdit
i 0,1% per a dèbit.
També s’introdueixen fórmules per garantir que la rebaixa de les taxes no es repercuteixi en els consumidors ni
en els comerços. Es prohibeix
expressament repercutir les
despeses de l’ordenant per
evitar qualsevol compensació
per part dels bancs, ja sigui

Quan els pagaments siguin inferiors a 20 euros, la taxa es redueix a un 0,2%
per targetes de crèdit i un 0,1% per targetes de dèbit.

en la quota d’emissió de les
targetes o en altres serveis
bancaris que poguessin veure’s incrementats indegudament. Per tant, no podran
cobrar més enllà dels marges
establerts i es preveu, a més,
un règim sancionador en cas
d’incompliment.

Aquesta normativa serà
d’aplicació en tots els pagaments realitzats en punts de
venda espanyols en els que
participi, al menys, un proveïdor de serveis de pagament
espanyol (SERVIRED, 4B i EURO6000), incloent operacions
de comerç electrònic.

SALÓ SOBRE TECNOLOGIES DE L’ALIMENTACIÓ

ESCOLA DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA DE L’EMPORDÀ

Tecnocàrnica lidera la
contractació del Saló Bta.

Jornada tècnica sobre la
Vedella del Ripollès

Tecnocàrnica s’està comportant com la locomotora del
saló Barcelona Tecnologies
de l’Alimentació (Bta.). El
seu ritme de contractació està sent superior a la resta dels
salons de la fira, que en el seu
conjunt ja té contractada un
70% de superfície comercial.
Així, ja estan confirmades
empreses com Hiperbaric, Dinox, Lorenzo Barroso, Adfood,
Ulma, Xuclà, Dordal i Intecal.
Així mateix, també estaran al
Bta. 2015 Gea Westfalia Separators Iberica, Abelló Linde,

Mantenir la tradició i combinar-la amb la innovació i
la modernitat va ser un dels
objectius d’aquesta jornada
dedicada a la Vedella del Ripollès, organitzada per l’Escola de Capacitació Agrària
de l’Empordà i que es va celebrar el passat 30 de juny a
Campdevànol-Gombrèn.
A la jornada es va parlar
sobre la creació, a la comarca
del Ripollès, de la Associació
de Ramaders del Ripollès i
la creació de les marques de
qualitat Vedella de Ramaders
del Ripollès i la Vedella Blanca
de Muntanya de Ramaders del
Ripollès.
També, durant la jornada,
es va presentar la temporada
gastronòmica en els restau-
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Talleres Ezma, CSB System,
HJM Marrodan, Danmix, Dibal, Brenntag Quimica, Roha
Europe, Altaquimica, Adpan
Europa, Zeus Quimica i Innova
Food.
Bta. se celebrarà al costat
de Hispack del 21 al 24 d’abril
de 2015 a Fira de Barcelona.
Els salons de Bta. seran: Tecnocárnica, Tecnoalimentaria i
Ingretecno, i tenen com objectiu donar servei a la indústria
càrnica i alimentària en general, així com al sector de productes alimentaris intermedis.

rants adherits; es va fer una
demostració d’especejament
de vedella a càrrec de dos dels
socis de l’Associació de Carnissers i Xarcuters del Ripollès; es
va visitar l’explotació ramadera de cria i engreix ecològic de
vedella Mas Les Coromines; i
es va du a terme una xerrada
sobre la innovació gastronòmica de la vedella.
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