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editorial
L’Anna avui ha anat al Mercat.

B

é, us ho explicaré: tot ha començat ben d’hora el dissabte al matí amb una intensa, cridanera,
acalorada i estimulant classe de
spinning a l’últim gimnàs on l’Anna s’ha
donat d’alta, aprofitant que hi havia la
clàssica oferta on el primer mes no pagues
quota i que la nostra llesta protagonista
sempre aprofita. Després de fer exercici
i seguint les indicacions del seu musculós i
atractiu entrenador personal que l’indica
que pot menjar una peça de fruita, decideix
anar cap al mercat, a veure què troba. Quelcom inconscient dintre seu la du serpentejant pels carres del barri com si es tractés
d’una cinta transportadora que acaba a la
plaça del mercat. Aquesta sensació ja l’havia
tingut en altres gimnassos d’altres barris on
el mercat és el mar on desemboquen tots
els carrers. Així que s’apropa al mercat, on
la vida comercial va creixent plena de colors,
sorolls i sensacions diverses que li alegren el
cor, igual com si s’apropés a un oasi. A poc a
poc, una olor embriagadora, birragada i molt
profunda s’apodera d’ella i l’ompla primer les
fosses nasals i després l’estómac, que ja fa
una estona que li reclama la seva atenció. No
està sola, tot un seguit de gent que arrosseguen carros de rodes sorolloses van cap a la
mateixa direcció com si el Flautista d’Hamelin els guiés.
Les cares de tots són expectants, alegres, com les de qui va un teatre a veure un
espectacle. Quan l’Anna entra al mercat, les
pupil·les se li dilaten per tal de poder absorbir tots els colors de les fruites que li llancen
rajos ultraviolats, ultravermells, ultragrocs,
ultraverds.... Els llavis li van d’orella a orella
per tal de correspondre al somriure dels venedors, els forats del nas se li dilaten d’una
manera grotesca per deixar passar l’olor a
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mar salada que desprenen les peixateries i,
a la vegada, li duen records dels seus estius
a Cadaqués a casa de la tieta Montserrat...
Per cert, la peixatera s’assemblava molt a
la tieta!!
Quan ha arribat a les carnisseries ja no
pot més.... el seu estómac és el del Rei Lleó
reivindicant la seva jerarquia. La carn de vedella surt de la picadora amb força, vermella, sucosa i tan tendra que se l’hauria posat
a la boca tal qual, o potser amb una mica de
sal i pebre, mostassa i tàperes. Aquest pensament és contestat afirmativament des
de la seva panxa que fa estona que suplica
de genolls un miracle. El carnisser, veient
l’expressió de la seva cara la crida: “què vols
maca??”. L’Anna respon amb el color de la
seva pell vermella com la carn picada.
Aquell carnisser, aquells braços, ganivet en
mà…, vestit amb una bata blanca neta tret
d’unes taques de sang a la alçada del ventre
i amb un detall de color grana a la butxaca
i el caputxó d’un bolígraf blau que recorden
els colors d’un equip de futbol, li torna a
repetir: “que vols alguna cosa?” “Sííííí…, una
mica de carn picada per fer un tàrtar. No no!
una mica no, mig quilo”.
Però no en té prou i en vol més. Fent un
esforç sobrehumà aparta la mirada del
carnisser i la dirigeix cap a l’aparador. És
impressionant, hi ha talls rodons, talls
quadrats, talls lligats, talls tallats, talls de
tres colors, xai tallat, xais sencers, un metro
quadrat arreglat amb hamburgueses de tots
colors i elaborades amb formes que ben bé
podrien estar dissenyades pel Gaudí… Mentre les mans del carnisser li omplen la bossa,
la boca se li fa aigua de pensar en tot el que
menjarà avui... La setmana que ve, sense
dubte, tornarà al mercat.
Vine al mercat reina!
Xavier Gallifa, President del Gremi
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EL GREMI INFORMA
VAM PODER VISITAR LA FIRA DE SIRHA I CONÈIXER L’ASSOCIACIÓ DE CARNISSERS DE FRANÇA

El viatge a Lió, una experiència més que gratificant

D

el dia 21 al 23 de
gener, un grup
d’agremiats vam
poder gaudir de
l’experiència de viatjar per
primer cop a la fira Sirha a
Lió. Va resultar un viatge
molt interessant ja que vam
poder conèixer de primera
mà la manera de treballar
dels carnissers veins i el seu
concepte del món de la carnisseria.
El primer dia del viatge vam
fem una visita turística per la
ciutat o vam conèixer el mercat Les Halles de Lyon - Paul
Bocuse, Forvieres i l’Old Town
de Lió. Els dies 22 i 23 els vam
dedicar a la fira on vam tenir
els dos dies lliures per poder
disfrutar de tot el que ens oferia aquesta edició Sirha 2017.
Precissament, l’últim dia vam
poder disfrutar d’un curiós

concurs de mestres carnissers
on es van presentar professionals del sector de diferents
països.

VIATGEM PER 4ART. ANY
CONSECUTIU A MÒDENA.

Un cop més va resultar un
viatge molt interessant no
només pel que vam aprendre
a la fira sino per les profitoses
converses que vam tenir els
propis agremiats on van poder
intercanviar opinions sobre el
nostre ofici compartint de forma distesa les nostres experiències professionals.

Aquest any també hem anat a la Fira iMEAT
de Mòdena, un viatge que sempre ens satisfà
i ens omple de bones experiències professionals i personals.

Des del Gremi, animem a
tots els agremiats a poder disfrutar d’aquests tipus d’esdeveniments que ens enriqueixen com a professionals i com
a persones.

Us explicarem més detalls sobre aquest viatge
a la Fira de Mòdena en el proper número de la
revista TALL així que, esteu ben atents!

L’últim cap de setmana de març es va celebrar
la fira iMEAT, una fira d’innovació de productes
del sector de la carnisseria i on es fomenta una
nova visió de la nostra professió. Com cada any,
vam compartir experiències i converses molt enriquidores amb tots el companys.

El proper viatge volem
comptar amb tu!

Diferents moments de la nostra visita a la Fira de Sirha a Lió amb els nostres companys carnissers i amb l’associació de carnissers de França.
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L’ESPERIT SOLIDARI DEL GREMI CONTINUA CREIXENT

Continuem sumant entregues de carn solidàries

D

es del Gremi volem donar les
gràcies a tots els
agremiats
que
hi col·laboren en aquesta
campanya per l’encomiable
labor solidària que fan cada
dia a les seves carnisseries.
De fet, el número de quilos
de carn entregats a persones sense recursos no para
de créixer gràcies a la Guardiola Solidària del Gremi i a
la bona feina dels nostres
companys. Amb la seva ajuda i la dels seus clients moltes persones sense recursos
poden menjar carn.
Des d’aquestes pàgines us
encoratgem a continuar amb
aquesta bona feina i a que
ens informeu periòdicament
de les vostres entregues i de

les entitats solidàries on les
heu destinat. De moment,
des de que vam començar
amb aquesta acció solidària,
portem entregats més de
1200 kg. de carn.
També, ens agradaria que
compartissiu amb tots nosaltres qualsevol altre acció
solidària que feu als vostres
establiments per tal d’encomanar a tothom aquest esperit col·laborador.

EL GREMI, EL COR DE
L’OFICI.

BATEGA AMB
NOSALTRES!
La Guardiola és una de les accions solidàries que fa el Gremi

LA FORMACIÓ CONTINUA SENT MOLT IMPORTANT EN EL CALENDARI D’ACCIONS DEL GREMI

Seguim impulsant les vostres necessitats formatives

L

a formació continua
sent molt important per nosaltres.
El nostre objectiu
és que estigueu sempre al
dia per poder així impulsar
els vostres negocis i oferir
el millor servei a la vostra
clientela. Aquest primer
trimeste de l’any ha començat fort en quant a cursos i
formació al Gremi, quelcom
que continuarà passant tota la resta de l’any. Fins ara,
hem pogut disfrutar de diferents monogràfics que, com
sempre, han tingut un gran
èxit d’assistència i han complert les expectatives de tots
els assistents.
El primer curs que es va fer
aquest any va ser el de ”La
fórmula de la productivitat,
l’organització i planificació
a les Carnisseries del Segle
XXI” impartit pel Fermin
Lorente de l’empresa New
Deal, curs que es va celebrar
el passat dimecres 22 de febrer. Els assistents van poder
aprendre a com millorar els
seus resultats empresarials
i l’organització del personal,
entre d’altres.
El passat dilluns 27 de febrer, l’Anna Paris de Xarcuteria Paris ens va proposar una
nova manera d’entendre la
carnisseria amb un interessant curs d’iniciació a les ela-

boracions innovadores oferint-nos idees i consells útils
per aplicar al món de la carn.
Tanmateix, el passat 3
d’abril de la mà de la Yolanda
de Carns Cinta, li vam poder
donar la benvinguda a la primavera amb un curs especial
per celebrar dates significatives: Sant Jordi, Setmana
Santa, Sant Joan… amb elaboracions molt interessants
on vam aprendre noves tècniques i presentacions a l’hora de treballar els productes.
A més, el dia 5 d’abril també vam poder disfrutar d’un
monogràfic molt interessant
“Curs d’additius en minoristes de la carn fresca”, un
curs que revisa els ingredients més utilitzats en els
preparats i productes carnis,
per part dels minoristes de la
carn fresca, així com les seves principals funcions tecnològiques, els pros i contres
de les barreges comercials ja
preparades i les limitacions
legals segons el tipus d’additiu i producte.
D’altra banda, també es
van analitzar altres ingredients, cada cop més utilitzats
en els preparats càrnis, com
ara els midons, les proteïnes,
les fibres,…i vam saber amb
quin objectiu es fan servir i
quina funcionalitat donen al
producte.

Al curs d’additius es van revisar els ingredients més utilitzats en
els preparats i productes carnis.

A més, per la resta de l’any
tenim previstos els següents
cursos (us anirem informant
de les dates):
· Un especial butifarres,
barbacoes i hamburgueses
on descubrirem els secrets
per disfrutar d’una bona carn
feta a l’aire lliure.
. Farem un curs d’elaborats
per l’aprofitament i rendibilitat de les peces, proposant
diferents opcions de saltejats, llibrets i pinxos.
· Ens endinsarem en el interessant món dels farcits.
· De cara a la tardor farem
cursos específics per aprendre a fer elaborats típics
d’aquesta estació.
· I de cara a finals d’any

tornarem als cursos d’elaborats específics de nadal i
farem també un monogràfic
de patés.
. Farem presentacions de
safates d’embotits i formatges i tall de pernil a mà o
com gestionar Instagram per
Carnisseries, a més d’altres
propostes que aniran sorgint
a mida que ens comuniqueu
les vostres necessitats formatives.
Ja, sabeu que si voleu estar
el dia de tots aquests cursos i
de la informació que us passem des del Gremi per whatsapp, heu de tenir el nostre
telèfon (601 31 77 44) a la
vostra agenda de contactes
del mòbil.

Alguns dels elaborats que ens van presentar la Yolanda i la Cinta de Carns Cinta durant el curs d’elaborats per dates significatives i en el curs
de l’Anna Paris sobre elaboracions innovadores.
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