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EDITORIAL
El bou

SUMARI

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

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

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

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

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

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

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

Aquesta iniciativa ja es va dur a terme
al mateix programa de ràdio durant els
mesos de maig, juny i juliol de 2013; i s’ha
decidit repetir l’experiència degut a l’èxit
de la convocatòria de l’any passat i a la notorietat que va adquirir el Gremi durant la
difusió del programa.
Emès de dilluns a divendres, de 6 a 10 hores, a l’emissora Rac 105, és el programa
despertador que més catalans escullen
a l’hora de llevar-se, amb uns 182.000
oients.
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ASCEN INFORMA
La XXXII Convención de ASCEN y las actividades de la Asociación en
torno a Hostelco-Expolimp centran las informaciones de este
número.

DESDE AFELÍN (página 50)
La Federación de Asociaciones de Empresarios de Limpieza celebra
este año su décimo aniversario y se encuentra más activa que nunca.
La presencia en Hostelco-Expolimp, al detalle.

HA ENTRAT EN VIGOR EL 13 DE DESEMBRE

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

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

17/12/2014 12:30:45

ELABORATS ORIGINALS PER POTENCIAR LES VENDES

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

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

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

SR. JOSEP MARIA RECASENS

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

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

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

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