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e ben segur que quan llegiu
aquesta editorial ja tots heu
tornat de vacances. Encara conservem la pell morena a conseqüència
de canviar els flourescents o els leds
de les nostres carnisseries pels raigs
gamma i els ultravioleta del nostre astre rei; el Sol.
Quan més es nota aquest efecte és
en el moment en què ens posem les nostres blanques i perfectament planxades
bates de carnissers, tot i que darrerament també les he vist negres i de colors
llampants. Però deixeu-me insistir que
aprofitan la nova tonalitat de la nostra
pell el blanc és el millor contrast. Sembla
que estigui divagant sobre un tema totalment diàfan i superficial però la meva
intenció és fer-vos veure la importància
que té donar una bona imatge darrera
del nostre mostrador. Que tant pot ser
d’un bon brozejat com d’un bon pentinat
i que quan les clientes us diguin que esteu ben guapos, sempre contesteu que
és gràcies a la carn que menjeu diàriament.
Aquesta autocampanya d’aprovació i sobrevaloració del nostre producte
principal, la carn, hem de fer-la constantment i insistentment ja que, continuament rebem atacs en contra que
desprestigien la carn per tal de decantar
el consum cap a altres productes que,
amb la falsa excusa de que són més sa-
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us ajudaran a vendre millor les nostres
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personal que estic segur que és impecable, tan sols he de veure que macos i
sobretot maquíssimes que veniu als cursets), si no millores des d’un prisma més
professional. És a dir, com si fossim empresaris dels que surten a les pel·lícules
nord-americanes.
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EL GREMI INFORMA
LA FORMACIÓ, UN DELS PILARS DEL GREMI

Seguim apostant per una formació de qualitat

E

ls cursos que realitzem al Gremi continuen tenint un gran
èxit d’assistència i
de demanda. Per nosaltres,
la formació segueix sent una
de les prioritats i una eina
bàsica per tal d’impulsar els
vostres negocis, renovar-los
i fer-los créixer. Durant
aquests messos hem realitzat cursos de formació força
pràctics i tenim previst fer
d’altres que segur us interessaran.
Un dels cursos que sens
dubte va sorprendre a tots els
assistents va ser el del Xesc
Reina “Carns: Nous Conceptes” que es va celebrar el 18
de juliol. En ell, vam poder conèixer en profunditat les carns
i les seves qüalitats tècniques.
&O3FJOBWBNBSDBSVOQVOUEF
partida perquè, amb matèries
primeres es puguin fer creacions pròpies amb fonament.
Vam poder descobrir noves
creacions d’elaborats molts
creatives fetes amb elements
naturals. Aquest curs va ser

ideal per totes aquelles carnisseries que tenen la innovació
com a premissa i volen oferir
constantment als seus clients
creacions innovadores.
NOVES EINES PER FER CRÉIXER ELS NOSTRES NEGOCIS
Un altre curs que hem començat al mes de setembre i
que consta de tres mòduls que
es completen durant el mes
d’octubre és “Professionalitza el teu negoci”. Aquest curs
DPOTUBEFUSFTTFTTJPOT FM
EF TFUFNCSF  FM  EPDUVCSF
i el 19 d’octubre). L’objectiu
de la primera sessió és conèixer aquelles mesures que
fomentin la innovació d’un
establiment comercial; el de

Les creacions de Xesc Reina eren una explosió de colors fetes amb
elements naturals.

“ DURANT AQUEST
MESOS HEM REALITZAT CURSOS MOLT
PRÀCTICS E INNOVADORS
PER A LES VOSTRES
CARNISSERIES“
La posada en escena del Xesc Reina ens va deixar amb la boca
oberta a tots el presents.

Amb Yolanda i la Cinta vam aprendre a treure profit de les peces de
carn per fer barbacoes.

4

Imatge dels assistents que van poder gaudir del curs d’en Reina.
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Un moment del curs “La fórmula de la productivitat” fet al Gremi.

la segona, aprendre les eines
que permetin fer més atractiu,
a ulls de la clientela, un establiment comercial; i la tercera,
conèixer la manera com les eines del món digital i les xarxes
socials han influït en el comerç
al detall. A més, amb aquest
curs es dóna la possibilitat de
fer un viatge a Paris a primers
de novembre amb una estada

131TALL280916.indd 5

de dos dies a la qual visitarem
diferents eixos comercials de
la ciutat i establiments del
sector i coneixerem nous conceptes de negoci vinculats al
món de la carnisseria i la xarcuteria.
Seguint amb aquests cursos pràctics per la gestió del
vostre negoci. El passat 14

Al curs “Professionalitza el teu negoci” es tracten temes realment
pràctics de cara al vostre negoci.

de setembre es va celebrar
una nova edició del Taller “La
fórmula de la productivitat,
l’organització i planificació
de les carnisseries”.
Degut a la resposta que es
va tenir a les altres dues convocatòries ens vam animar a
celebrar una tercera. Aquest
curs sempre resulta especial-

ment interessant ja que ajuda
a millorar els resultats empresarials i l’organització personal de les vostres carnisseries.
&M'FSNJO-PSFOUFEFMFNQSFTB/FX%FBMFOTWBEPOBSMFT
claus per aconseguir passar
de tenir una feina a tenir un
negoci i poder gaudir de més
temps amb els millors resultats.

11/10/16 14:58

I no ens podriem oblidar
dels cursos d’elaborats que
sabem que us apassionen. El 4
de juliol es va celebrar el curs
“Aprofitament de les peces i
especial barbacoes” fet per
la Cinta de Carns Cinta on ens
va sorprendre amb diferents
propostes i presentacions per
oferir als vostres clients per les
CBSCBDPFT EFTUJV &M  EPDtubre es va celebrar un altre
curs dirigit per la Mònica de

“ AQUEST MES DE
NOVEMBRE FAREM
CURSOS D’ELABORATS
I PRESENTACIONS ESPECIALS PER NADAL“
Carnisseria Adell i el 10 d’Octubre un de la mà també de
la Yolanda i la Cinta de Carns
Cinta. En ells, es van realitzar
diferents elaborats i presen-

La Mònica de Carnisseria Adell i la Yolanda i la Cinta de Carns Cinta
ens van sorprende amb originals elaborats com aquests Carnellets

tacions súper atractives visualment pensant en dates tant
especials com La Castanyada.
En aquests cursos d’elaborats
també podem aprendre noves
tècniques a l’hora de treballar
els productes així com atractives formes de presentar-los.
També tenim previst realitzar el proper 14 de novembre
un curs amb l’Anna Paris que
ens proposarà fer diferents

embotits elaborats per celebracions, així com farcits
de pollastres o d’altres tipus
de carn; i el dies 21 i 28 de
Novembre i de la mà també
de la Mònica, la Cinta, la Yolanda dos cursos més d’elaborats amb preparacions i
presentacions especials pel
Nadal. Si voleu més informació sobre aquest cursos us podeu posar en contacte amb el
Gremi.

Un dels elaborats que ens ensenyarà a fer l’Anna Paris al curs del
proper 14 de novembre.

CARNISSERS/ERES DEL FUTUR

Cursos de Formació per a persones en atur

D

egut a la important demanda de
carnissers i a la falta de persones que
coneguin l’ofici, moltes entitats s’estan adreçant a nosaltres sol·licitant formació
per a persones en atur, amb
l’objectiu de dotar-los dels
coneixements i tècniques
necessàries per iniciar-se en
l’ofici de carnisser/a i facilitar-los la inserció laboral. El
primer curs que ha tingut lloc,
va començar al mes de juny
amb col·laboració del Consell
Comarcal del Baix Llobregat.
En Vicenç Mor, formador i vicepresident del Gremi, va ser
l’encarregat de realitzar l’itinerari formatiu i adaptar tot
el contingut a les necessitats
formatives, vers a la professionalització de participants en
l’ofici de carnisser/a.
Aquest itinerari formatiu està

6

DPNQPTUEFQBSUT
t'PSNBDJ¿ 5·DOJDB BQPSUB
els coneixements teòrics per
l’ofici de carnisser/a.
t'PSNBDJ¿1S°DUJDBBQPSUBUPtes les habilitats i destreses
necessàries per a dur a terme
l’ofici de carnisser/a.
t1S°DUJRVFT FO FNQSFTFT EFM
sector.
Durant el mes de setembre
hem realitzat un nou curs en
DPMrMBCPSBDJ¿BNCMB'VOEBDJ¿
l’Esperança de L’Obra Social
de La Caixa. Si esteu interessats en acollir-los en pràctiques amb la intenció d’una
possible inserció laboral, contacteu amb nosaltres. Aprofitem per recordar-vos que al
Gremi tenim Borsa de Treball
a la vostra disposició. Tanmateix, si teniu coneixement de
professionals que busquen
feina agrairíem els poseu en
contacte amb nosaltres.

A dalt, els alumnes del Consell Comarcal durant la formació pràctica. A sota,
formació teòrica amb els alumnes de la Fundació l’Esperança.
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