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n tota la meva trajectòria política
mai havia conegut un home tan
gran. Bé, dit així, sembla en primera instància que jo hagués dedicat la
meva vida a la mare de la meva dona,
quan no és ben bé així, doncs aquesta
trajectòria es redueix a deu anys de
presidència d’un Mercat municipal i a
20 anys dins d’aquest Gremi ocupant
diferents càrrecs.
Durant aquest temps he tingut la sort
o la desgràcia de conèixer a bastants polítics. Malauradament per a mi, gairebé
sempre ha estat una experiència desagradable i negativa per als meus interessos o per a l’entitat que representava en
cada moment.
Us podria explicar mil anècdotes al
respecte, amb diversos personatges:
Forcadelles, Ernest Maragall, Albert González, Jordi Hereu, etc. Sempre, sempre
tenien un NO per mi. Em donava la sensació de què quan parlava amb ells era com
si fos a un frontó i totes les paraules que
llançava em tornessin rebotades i a la cara, deixant-me K.O. i sense opció a seguir
jugant.
Un dia va aparèixer el Sr. Recasens
(Director General de Comerç de la Generalitat) de la mà del nostre amic Miquel
Àngel Fraile. El primer que em va sorprendre és que volgués vindre a casa nostra,
al Gremi. Al voltant de la taula rodona
fins i tot diria que estava nerviós rodejat
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de carnissers. Amb aquestes dues coses,
ja va demostrar que era més humà que
polític. Ha sigut l’únic que va demostrar
inquietuds pels nostres problemes, l’únic
que he sentit a prop meu de veritat, que
he entès quan parlava, perquè parlava el
mateix idioma que jo: una llengua clara,
planera i directa, sense embuts ni tecnicismes.
L’experiència de conèixer al Josep Mª
Recasens em va satisfer de debò i ara
sento un buit que costarà molt d’omplir.
Des d’aquest humil editorial d’un Gremi
petit vull desitjar-te molta sort allà on
vagis, però que sàpigues que et trobarem
molt a faltar!

Xavier Gallifa, President del Gremi d’Empresaris
Carnissers i Xarcuters de Barcelona.
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EL GREMI INFORMA
l’esdeveniment, que cumpleix 40 anys, es celebrarà del 25 al 28 d’abril

El Gremi de Carnissers tindrà stand per segona 			
edició consecutiva al saló Alimentaria
El Gremi d’Empresaris Carnissers i Xarcuters de Barcelona
i Província estarà present a la
pròxima edició d’Alimentaria,
Saló Internacional de l’Alimentació i Begudes, que tindrà lloc al recinte de Gran Via
de Fira de Barcelona del 25 al
28 d’abril. Podreu visitar-nos
a l’estand, que estarà ubicat
a Intercarn: Recint Gran Via /
Pabelló 4 / Nivell 0 / D406.
És el segon cop que tenim
presència a Alimentaria, després de la profitosa estada a
l’edició anterior (2014), que ens
va permetre mantenir contacte
amb bona part dels proveïdors
més representatius i també
copsar el pols del mercat global
de l’alimentació.
La gastronomia i la restauració protagonitzaran enguany
una Alimentaria amb més sabor
que mai per tal de posar en valor
i promocionar la qualitat, varietat i riquesa dels aliments i begudes del nostre país. El saló es
proposa visualitzar les sinergies
entre indústria alimentària, gastronomia i turisme per guanyar
reconeixement internacional i
créixer també al mercat nacional, posant l’accent en el talent
d’una nova generació de xefs i el
vi, l’oli i el formatge, com a productes representatius.
La fira, que celebra enguany
el seu 40è aniversari, atrau
140.000 professionals, el 35%
estranger. En aquesta edició,
Alimentaria s’estructurarà en
cinc salons: Intervin (vins i espirituosos), Intercarn (càrnics i
derivats), Restaurama (restauració), Interlact (lactis i derivats)
i Multiple Foods (multiproducte
del dolç, conserves, olis i productes Premium). Com en altres
ocasions, el nostre estand estarà situat a la divisió d’Intercarn.
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pel que fa a intercarn
Intercarn, el saló d’Alimentaria
dedicat als productes carnis i
els seus derivats, augmenta
enguany el nombre d’empreses
representades. Es preveu comptar amb la presència d’unes
550 firmes, un 29% més que
l’edició anterior, per exhibir una
completa mostra de l’oferta actual i de les últimes tendències
del sector carni a compradors
de tot el món.
El proper mes d’abril, Intercarn ocuparà més de
12.000m2 en els pavellons 4 i
5 del recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, atraient operadors globals i reflectint la
força del sector carni espanyol
i la seva vocació internacional.
Així mateix, Intercarn acollirà empreses del Regne Unit,
Itàlia, Holanda, Portugal, Brasil, França o Alemanya, entre
d’altres, i facilitarà el contacte
entre compradors i expositors
per generar noves oportunitats de negoci.
“Intercarn es proposa consolidar i ampliar el camí cap a la
internacionalització que vam
impulsar en passades edicions.
Hem obert noves vies de comercialització a l’exterior amb
l’objectiu de reunir la millor
oferta i demanda de la indústria
i proporcionar les millors oportunitats de negoci per a empreses internacionals i nacionals el
paper exportador de les quals
és cada dia més rellevant”, explica el president del saló, Juan
José Guibelalde.
Per acabar, us recordem que,
si esteu interessats en visitar
Alimentària us recomanem
contacteu amb nosaltres,
doncs oferim possibilitat
d’aconseguir entrades a preus
preferents.

A dalt, el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Mª Peleigrí, parlant
amb el Sr. Xavier Gallifa a l’stand del Gremi a Alimentaria 2014. A baix
-esquerra-, instantànies de l’anterior edició del saló. A la dreta, cartell de premsa.

entre el 9 i l’11 d’abril repetim visita per tercer cop

De nou viatgem a l’iMeat de Mòdena,
formant un grup de 47 professionals
Com els darrers anys, us tornem a proposar la possibilitat de viatjar amb nosaltres
per visitar la fira iMEAT a
Mòdena. La fira es celebra els
pròxims dies 10 i 11 d’abril,
tot i que el nostre grup, integrat per 47 persones, marxarà el dia 9.
En les anteriors edicions ja
hem viatjat amb agremiats/
ades i ha estat una grata experiència, on es va veure una
nova idea de Carnisseria, que
els assistents han aplicat als
seus negocis amb èxit. Tanmateix són moments per
compartir experiències, tant
de treball com lúdiques, amb
altres companys i companyes
del ofici. Pel que fa al programa d’enguany, el dissabte hi

ha programada una visita guiada a la vila de Bolònia, diumenge restarem tot el dia a la
Fira i dilluns al matí tindrem
temps de lleure per a visitar
Mòdena i el Museu Ferrari.
Per aquells que desconeguin
la trascendència de l’iMEAT direm que en els últims anys, la
carnisseria a Itàlia, com al nostre
país, ha experimentat una forta
evolució que va conduir a metodologies innovadores tant des
d’un punt de vista tècnic com
proactiu. És a partir d’aquesta
observació que va néixer iMEAT,
un projecte dedicat exclusivament als carnissers. iMEAT correlaciona els carnissers italians
amb els proveïdors de totes les
categories de productes com
l’única empresa dedicada a l’es-

deveniment nacional de negocis. El saló constitueix també
un moment d’aprofundiment
de diversos temes i actualitzar en una sèrie de qüestions
que se centren en el futur de la
carnisseria.
A dalt, cartell de l’edició de 2016 del saló iMeat, que es celebrarà a Mòdena. A
baix, imatge del grup durant la nostra visita del 2015.

les nostres iniciatives van sumant quilos d’entregues solidàries de carn

es van presentar resultats del 2015 i també la tarjeta ‘compradors pel país’

Al Gremi seguim amb la nostra filosofia solidària per tal
que persones sense recursos puguin menjar carn de
les nostres carnisseries. És
per això que des de finals
de l’any passat vam arrencar una nova iniciativa de la
que ja us vam parlar a TALL:
la “Carnisseria Solidària”.
Afortunadament, la resposta dels agremiats i dels seus
clients ha estat espectacular.
Com sabeu, la idea de la
campanya és la presència
d’una Guardiola Solidària del
Gremi a cada establiment, ben
a la vista dels vostres clients.
Cada carnisseria, amb els diners que recapti per a aquesta
Guardiola, bescanviarà l’import aconseguit en carn que
anirà destinada a entitats que
donin suport a persones en
risc d’exclusió: cases d’acollida, menjadors socials , parròquies, ONGs, etc.
Els agremiats que estan interessats però que no tenen
cap relació amb aquest tipus
d’entitats, cal que ens ho comuniquin i nosaltres mateixos
els indicarem quines queden
més a prop de la seva zona.
D’aquesta manera, podrem
servir la carn a aquells que
més la necessiten i controlarem degudament el canal de
distribució i la qualitat del
menjar destinat a les persones
necessitades.
És important recordar que
pretenem que la Campanya
Carnisseria Solidària sigui continua, així que la guardiola es
pot fer servir tots els cops que
calgui. Malauradament continuen sent moltes les persones
en risc d’exclusió que no poden menjar carn.

El passat dia 7 de març va tenir lloc la darrera Assemblea
General Ordinària del Gremi
de Carnissers, on es van presentar els resultats de l’any
2015, que han estat francament positius.
També es van comentar el
pressupost i les accions per
al 2016, que van ser aprovades per els assistents, a qui,
d’altra banda, se’ls va comunicar el canvi de tresorer del
Gremi, que passa a ser el Sr.
Jordi Matejcek Fusté en substitució del Sr. Mario Batllori,
que passa a ser vocal.
L’Assemblea es va tancar amb
la conferència que portava per
títol Productivitat, Resultats i
Organització a les Carnisseries
i Xarcuteries del segle XXI. La

La Guardiola Solidària s’estrena amb èxit: ¡prop de
200 quilos de carn entregats en el primer mes!

una resposta espectacular
La resposta dels agremiats a
aquesta campanya, insistim,
ha estat espectacular: a finals
de febrer hem contabilitzat
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entregues de carn per un pes
de 200 quilos, als que s’han
d’afegir altres 50 provinents
de la comissió de la venda
de la Grossa de Cap d’Any. A
continuació, enumerem els establiments que han participat
fins ara i les entitats a les que
s’han realitzat les entregues:
n Carnisseria Conxi (Eixample)/

Germanes Teresa de Calcuta
Carnisseries Miró (Falset)/
Caritas Falset
n Carnisseria Gallifa (Sagrera)/
Rebost Solidari de la Sagrera
n Carnisseria Vidal (Sarrià/Sant
Gervasi)/ Menjador Social Parròquia Santa Maria Reina
n Bona carn Juno (Cornellà)/
Botiga Solidària
n Carnisseria Martí Cortada
(Les Corts)/ Canpedró
n Carnisseria Raquel (Lesseps)/
Casa Acollida Gavines
n Carnisseria Xavier (Lesseps)/
Casa Acollida Montseny
n Carnisseria Arrastia (Clot)/
Secció Benèfica de l’Orfeó Martinenc
n

Hi ha moltes maneres de fer
arribar l’aportació dels vostres
clients. Per exemple, una iniciativa que ens han comunicat
Carnisseries Adell i Carnisseria
Gallifa: els seus mercats respectius van acordar cobrar les bos-

A la dreta, de dalt a baix: 1) Imatge
de Carnisseries Miró, fent una
primera entrega. 2) Entrega de 240
paquets de 1/4 de kg de carn picada
de vedella i botifarres -60 kg de carn
en total- al Centre de Distribució
Solidària d’Aliments (DISA) de
l’Eixample. 3) Les coordinadores de
l’associació solidària Vei a Vei , a la
parada del Quico Velázquez
(conegut també com Mr. Febrer),
van anar al mercat de Sant Antoni
per coordinar el donatiu de Carn del
Gremi de Carnissers. A sobre, la
Guardiola Solidària.

ses de plàstic i ells el que fan es
posar els diners a la guardiola.
Una mostra mes de la solidaritat
dels professionals de la carnisseria. Des de el Gremi us donem
les gràcies a tots els que heu
fet possible aquest èxit i ani-

mem a la resta a que participeu
en aquesta iniciativa que ens
permetrà ajudar durant més
temps. Si teniu qualsevol dubte
o suggeriment a fer al respecte
d’aquesta campanya, estem a la
vostra disposició.

els DUBTES més FREQÜENTS sobre la Guardiola
n

n

n

n

Quant de temps dura aquesta campanya solidària?
Es pretén que la Guardiola es pugui fer servir tants cops com sigui possible.
Malauradament la situació de les persones en risc d’exclusió continua.
Que feu amb els diners recaptats?
Els heu de bescanviar per carn.
A qui li entregues la carn? A entitats solidàries del teu barri. Si no les coneixes,
ens ho dius i et passarem el contacte.
MOLT IMPORTANT! Ens heu de comunicar quants quilos de carn entregueu
i a quina entitat , tantes vegades com ho feu.
També que ho compartiu amb els vostres clients.

L’Assemblea del Gremi acull una xerrada sobre la compatibilitat de tenir un negoci i gaudir del temps lliure
va impartir en Fermín Lorente,
de la empresa New Deal, expert
en ajudar a millorar els resultats
empresarials i l’organització dels
empresaris, i bon coneixedor
les nostres peculiaritats perquè
treballa, des de fa anys, amb un
nombre important d’empresaris
del nostre sector. A la conferència, ens va fer qüestionar l’actual
model de gestió dels nostres negocis i va fer una reflexió sobre
les possibles tendències empresarials al segle XXI. També es van
donar pistes de com fer possible
millorar els resultats empresarials per poder tenir un negoci
(no una feina) i a l’hora gaudir
de temps per viure; treballar per
viure i no al contrari.
Arran de l’interès que va
generar la xerrada i de la ne-

A la conferència es va qüestionar l’actual model de gestió dels nostres negocis i
va fer una reflexió sobre les possibles tendències empresarials al segle XXI.

cessitat de saber com portar
això a la pràctica, el gremi va
programar posteriorment, el
14 de març, un taller de 5 hores
de durada per a aprofundir en
les causes i en els efectes que
provoquen determinades situacions, i per treballar en què cal
fer per millorar l’organització
del negoci i per fer-ne créixer
els resultats.

A banda dels temes propis del
Gremi i de la xerrada del Fermín Lorente, la jornada també
va acollir la presentació de la
targeta de fidelització “Compradors pel país”, que va dur
a terme el Miquel Àngel Fraile
en representació de la CCC, i
que va generar molta expectació
entre els assistents. Més informació a la plana 9.
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TOT A PUNT

Del 25 al 28 d’abril
STAND B157
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