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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-

Tall

Notícies vinculades amb el Gremi.

10 UNA MIRADA AL PASSAT
La Coronela lliura a l’Ajuntament la
bandera de Santa Eulàlia.

12 FUSTA I ACER
Desde mi atalaya.

14 TENDÈNCIES
Roig Productes Càrnics.

16 REPORTATGE
El Mercat de Sant Andreu.
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
en la que el Gremi participarà: i a les tres
o quatre Vedelles al Carrer que celebrarem
durant l’any per promocionar el consum de
carn amb la col•laboració de EHTB i diferents mercats, com el d’Horta i Rubí. I com
no, continuarem participant en tots els actes que organitzi la Coronela de Barcelona.
Per últim, volia explicar-vos que -a
part dels cursos de l’IRTA- també proporcionarem als agremiats mitja dotzena
més de cursos que de ben segur seran
del vostre interès (info pàgina 7)… Segurament m’inscriuré al d’informàtica i
xarxes socials i així segur que escriuré a
temps els propers articles.
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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).
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