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É

rase una vez... un grup de carnissers que viatjaren a Mòdena…
perdoneu que comenci l’editorial
d’aquest trimestre d’una manera tan
fantasiosa, però és que tinc la sensació
que tot ha sigut un somni fantàstic.
Pels que no heu pogut venir, us faré un
resum com si fos un conte de fades.
Tot va començar, com cada any, viatjant a Mòdena per assistir a la fira iMEAT
que es celebra a aquesta ciutat italiana.
Érem 50 carnissers vinguts de tota Espanya, coordinats perfectament des del
nostre Gremi, que vam a acudir alhora per
agafar l’avió que ens portaria al nostre
destí. Bé, tots no… la meva dona i jo quasi
perdem l’avió,… un excés de confiança.
L’avió ens va dur a Bolonya, ciutat que
vam visitar acompanyats per una guia
que ens va enlluernar amb la història dels
monuments que omplen aquesta vila italiana - del sopar no diré res - I l’hotel ens
esperava per descansar i agafar forces
pel dia següent. El diumenge visitàrem la
fira, més gran que els darrers anys, i que
ens rebia amb els braços oberts. Les empreses italianes amb les que treballem
ja ens tenien sorpreses preparades, fins
i tot, un dels nostres va guanyar un concurs d’elaborats carnis.
Plens de noves idees i nous contactes
ens anàvem a sopar per digerir i compartir tot el que haviem après.
D’aquest sopar si que parlaré doncs és
on va néixer una idea fantàstica en la què
els Quatre Fantàstics (Carns Pont, Cruz,
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EL GREMI INFORMA
LA SORPRENENT PRESENTACIÓ DEL GREMI VA ATREURE A UN GRAN NOMBRE DE VISITANTS

El Gremi un any més present a Alimentària
La presència del Gremi de
Carnissers i Xarcuters de Barcelona va suposar tot un èxit
a aquesta edició de la Fira
Alimentària, Saló Internacional de l’Alimentació i Begudes, celebrada a Barcelona
entre els dies 25 i 28 d’Abril.
En aquesta ocasió era el segon cop que el Gremi tenia
presència a la Fira i el resultat van ser tres dies plens de
profitoses visites.
L’estand, ubicat a Intercarn
Recint Gran Via / Pabelló 4 /
Nivell 0 / D406 ha estat un
èxit de visites, on vam mantenir contacte amb un gran
nombre de proveïdors i ens
va servir per copsar com està
el sector carni en aquests moments. També vam ocupar un
segon espai on estava l’exposició d’elaborats, idea que va
nèixer pocs dies abans durant
el viatge a Mòdena, com ja us
hem comentat a l’editorial.
La gastronomia i la restauració grans protagonistes
Enguany la gastronomia i
la restauració han sigut els
màxims protagonistes d’una
fira on s’ha volgut donar va-

lor i promocionar la qualitat,
la varietat i la riquesa dels aliments i les begudes del nostre
país.
La fira que ha atret a més
de 140.000 professionals s’ha
estructurat en cinc salons: Intervin (vins i espirituosos),
Intercarn (carnis i derivats),
Restaurama
(restauració),
Interlact (làctics i derivats) i
Multiple Foods (mutiproducte
del dolç, conserves, olis i productes Premium).
L’èxit de la posada en escena del Gremi
El nostre estand va estar situat a la divisió d’Intercarn,
destinada a productes carnis i
els seus derivats que va comptar amb la presència d’unes
550 firmes, un 29% més que
l’edició anterior, on es va exhibir una mostra de l’oferta
actual i les últimes tendències
del sector carni a compradors
de tot el món.
Va sorprendre i molt, la nostra posada en escena ja que
vam instal·lar tot un lineal ple
de productes elaborats que va
atreure a un gran número de
visitants que es van quedar
molt sorpresos en veure

El nostre lineal a Alimentària va atreure a multitud de visitants que
es van quedar molt sorpresos amb la posada en escena.
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Alimentària va congregar molts visitants experts en el sector carni.

Vista general de la vitrina que vam exposar a Alimentària a l’edició
d’aquest any.

la nostra exposició. Des del
Gremi volem donar les gràcies
a cada una de les visites que
hem rebut, per cada una de
les seves felicitacions. No ens
volem oblidar de tots els professionals que ens van ajudar
a que la nostra presència a Alimentària fos tot un èxit.
Un agraïment molt especial a:
n Yolanda Casternado de
Carns Cinta
per preparar elaborats.
n Ana Parra i Xavier Gallifa de
Carnisseria Xavier Gallifa
per preparar els elaborats.
n Marcel Ruíz de Carns Pont
/ Fibrin

per oferir-nos l’espai a
l’estand.
n Rafael Cruz de Construcciones Cruz
per cedir-nos la espectacular vitrina que va néixer per
l’ocasió.
n Pagani Chef
A Gabrielle per preparar elaborats i a la Valentina pel seu
suport.
n Distribuciones J. González
per oferir-nos l’exposició de
safates.
n Mònica Adell de Carnisseries
Adell
pel seu suport i recolzament.
n Hostesses en pràctiques de

Imatge de l’estand a la Fira Alimentària d’aquest any.

la EHTB
I a molts i molt agremiats que
van compartir el seu temps
durant la visita a la fira, per
ajudar-nos i donar-nos suport
quan estàvem desbordats per
l’afluència de visitants i els hi
explicàven què és i què fa el
Gremi, ja que sense ells, el nostre èxit no hauria estat possible. Perquè, com ja sabeu... el
Gremi som tots!
També voliem agraïr la
col·laboració de:
n OS Sistemes i Comunicacions
n Vedella Bencriada
n Carns Pont
n Companyia Gral. Carnia

Prats Nadal
Papeles Salvi
n Carns Prior
n Dielta
n Cruz
n Viñals Soler
n Talenpo
n GMC
n Cal Tomàs
n Aetrin
n 4 Design
n Ledy Luz
n Generalitat de Catalunya
n Ajuntament de Barcelona
Quan va finalitzar la Fira, tota la carn de la nostra exposició es va entregar al banc
d’aliments d’Alimentària.
n
n

A Alimentària vam mostrar la diversitat d’elaborats que ensenyem
a fer als nostres agremiats als cursos de formació del Gremi.

Al Gremi seguim amb la nostra filosofia solidària

La Guardiola de les Carnisseries Solidàries continua
El Gremi continua treballant
en la seva tasca solidària
entregant carn a persones
sense recursos. De fet, la resposta dels agremiats i dels
clients a la campanya “Carnisseria Solidària” cada dia
es més gran.

La resposta dels agremiats a
aquesta campanya solidària
és cada dia més gran. De fet,
fins ara s’han entregat 500
quilos de carn. Des del Gremi
us encoratgem per continuar
sumant esforços i seguir amb
les entregues de carn i agraïm

L’objectiu de la campanya
és ajudar a la gent en risc
d’exclusió social mitjantçant
una guardiola solidària del
Gremi que es col·loca a cada
establiment ben a la vista
de tots els clients. Els diners
recaptats es bescanvia per
quilos de carn que s’envien a
entitats que donen suport a
aquestes persones.

David Carnissers - Mercat Sta. Caterina - Fundació Roure
Carnisseria Gallifa - Mercat Felip II - Rebost Solidari de la Sagrera
n Espai Gastronòmic Aloy - Manresa - Fundació Rosa Oriol
n Carnisseria Vidal - Mercat Galvany - Menjador Social Parroquia
Santa Maria Reina
n Carnisseria Martí Cortada - C/ Les Corts - Canpedró
n Carnisseries Isa i Conchi - Mercat de la Concepció - Germanes
Teresa de Calcuta
n Carnisseria Arrastia - Mercat Clot - Secció Benèfica del Orfeó
Martinenc
n Bona Carn Juno - Mercat Sant Ildefons - Botiga Solidària
n Mor Carnissers - Centre Comercial Gran Via - Pare Manel

que ens aneu informant dels
quilos que entregueu. Per
qualsevol consulta poseu-vos
en contacte amb el Gremi.
Us detallem les Carnisseries que han fet les entregues
aquest segon trimestre i les
entitats on s’han entregat:

n
n

Guardiola Solidària que està present
a les Carnisseries participants.
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UN ANY MÉS, EL VIATGE A L’IMEAT VA RESULTAR ESPECIALMENT PROFITÓS

El Gremi de Carnissers de Barcelona visita la Fira
IMEAT a Mòdena, Itàlia
Els passats dies 10 i 11
d’Abril, es va celebrar la fira iMEAT a la ciutat Italiana
de Mòdena, i un grup de 47
carnissers de tot el país, i
de la mà del nostre Gremi,
ens vam traslladar a aquesta ciutat italiana per gaudir
d’aquest esdeveniment.
Com ja sabeu, la fira iMEAT
es dedica a presentar les innovacions de productes que
pertanyen al món de la carnisseria i en aquesta quarta edició es va aprofundir en el nou
canvi de rol que està patint el
nostre sector així com en el
futur de la nostra professió.
A més, és un moment idoni
per posar en contacte als carnisser italians i de tot el món,
amb els proveïdors de totes
les categories de productes
del sector.

Durant aquests dos dies
els carnissers i carnisseres
que vam viatjar a disfrutar
d’aquest esdeveniment vam
poder gaudir de diferents
exposicions i presentacions
molt interessant per fer créixer el nostre negoci i on es va
poder veure una nova idea de
la carnisseria en el món i ens
van donar les claus per poder
aplicar tots aquests conceptes amb èxit.
També vam tenir temps de
fer sortides més lúdiques com
una visita guiada a Bolonya,
excursió que vam fer el dissabte; o una visita a la ciutat
de Mòdena i a l’Acetaia Leonardi, aquesta última, gràcies
a les gestions de la nostra
agremiada Olga Arroyo.
En definitiva, aquest nou viatge a Mòdena ha estat

Imatge de tot el grup de carnissers i carnisseres que vam viatjar a
Mòdena.

especialment enriquidor, no
només com a professionals
sinó també a nivell personal.
D’ell vam treure moltes indees innovadores, vam poder
compartir experiències amb

professionals de molts indrets
del pais i és on va començar a
néixer la idea d’exposar el linial que va tenir tant d’èxit a
la Fira d’Alimentària d’aquest
any.

Foto de l’esquerra: visita del grup a Bolonya. A la dreta, moment de l’interessant recorregut a l’Acetaia Leonardi. Abaix, alguns dels elaborats que vam poder veure a la
nostra visita a la Fira de Mòdena d’aquest any.
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TOT A PUNT

DISSENY I DESENVOLUPAMENT

DE NEGOCIS D'ALIMENTACIÓ

Des de la concepció de la idea, el
desenvolupament i l'obra del local, la
fabricació de les vitrines, el màrqueting
i fins a l'últim detall perquè tot sigui a
punt quan vostè ho ha previst.
A Cruz dissenyem la millor estratègia
perquè el seu negoci funcioni des del
primer dia.

ATENCIÓ AL CLIENT (+34) 93 465 00 65

cruzsl.net

Pol. Ind. Pomar de Dalt 08916 BADALONA. Barcelona. cruzsl@cruzsl.net

