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EL GREMI INFORMA
S’HAN REALITZAT DIFERENTES PRESENTACIONS I FORMACIONS

Un trimestre ple d’activitats per als vostres negocis

J

a sabeu que, des del
Gremi sempre pensem
en el creixement dels
vostres negocis. Per això, intentem realitzar activitats que puguin ser útils per
a vosaltres. Si vols innovar
no deixis de formar part dels
nostres cursos i assistir a les
nostres presentacions!
El 21 de gener va tenir lloc
la jornada tècnica organitzada amb la col·laboració de
Prats Nadal i la Pilarica, on
van tenir un paper important
la línia sense al·lèrgens i les
elaboracions mixtes i veganes. Durant aquesta jornada
es va obrir un debat sobre si
era convenient o no oferir als
nostres establiments productes vegans i, especialment es
va insistir en la importància de
la denominació dels elaborats
vegans. Finalment, vam concloure que es pot oferir com un
complement a la carn i, el més
important, no s’ha d’anomenar mai cap elaborat vegà
amb noms que siguin d’elaborats carnis. Així ho diu el
reial decret 474/2014 amb
les denominacions consagrades per l’ús que indica que
l’ingredient principal ha de
ser la carn.
El 28 de gener va tenir lloc
la Jornada gratuïta de Pagani Chef a càrrec de Fernando
Ferrer de Carnezeria Buen
Chentar que ens va presentar en una classe magistral,
els productes de Pagani Chef,
amb l’objectiu de mostrar noves aplicacions amb les quals
podreu fidelitzar els vostres
clients. Fernando va proposar
receptes, elaboracions completes i suggeriments de coc-
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cions directes i indirectes o bé
cuina al buit.
Si voleu veure la gravació
de la presentació de Pagani,
contacteu amb nosaltres i us
enviarem gratuïtament l’enllaç del vídeo. A la botigueta del Gremi podeu adquirir
els productes Pagani, sense
necessitat de comanda mínima.
El 18 de febrer va tenir lloc
la jornada gratuïta de presentació dels productes Verstegen amb la col·laboració
de la Mònica Adell que ens va
mostrar l’aplicació dels productes amb compromís total
amb les noves tendències en
alimentació saludable per a
dietes equilibrades (gamma
pure d’al·lèrgens) i la constant
innovació seguint les tendències actuals. A la botigueta
del Gremi podeu adquirir els
productes Verstegen a un
preu especial per agremiats,
sense necessitat de comanda
mínima.
El 27 de febrer IFA, empresa líder en la fabricació de
chaires FISHER, va impartir
una classe magistral d’afilat
manual on vam poder aprendre com tenir les eines en perfectes condicions per oferir els
millors talls als nostres clients.
A la botigueta del Gremi
trobareu diferents tipus de
chaires i ganivets professionals.
Taller de fotografia dirigit
per Parc Creatiu que va impartir el taller de manera molt
clara i entenedora. Amb un
mòbil, alguns consells tècnics
i utilitzant els nostres recursos vam aprendre a fer foto-

A la Jornada tècnica organitzada per Prats Nadal i la Pilarica va tenir
un paper molt important la seva línia sense al·lèrgens.

Fernando de Canezeria Buen Chentar ens va fer una classe magistral
amb els productes Pagani Chef

Verstegen va comptar amb la col·laboració de la Mònica Adell,
aportant la seva gran professionaiitat i experiència.

grafies creatives i a editar-les,
aconseguint tenir una imatge
més professional. Com diu la
dita UNA IMATGE VAL MÉS QUE
MIL PARAULES. Des del Gremi
us volem comunicar que tenim
previst tornar a repetir aquest
curs ja que ens va semblar molt
interesant pels vostres negocis. Contacteu amb nosaltres
per saber més detalls i us informarem.
Realització d’un taller par-

ticipatiu impartit per la Yolanda i la Cinta. Per primer
cop va tenir lloc aquest taller
participatiu on els assistents
van elaborar cadascun dels
elaborats que van presentar
la Yolanda i la Cinta. Van poder
fer presentacions en forma de
flors, de cors, farcits… Si esteu
interessats en veure la gravació del curs, contacteu amb
nosaltres!
Parc Creatiu va realitzar un curs molt clar i entenedor.

Alguns dels elaborats que van poder realitzar els assistents al taller participatiu.

EL VIATGE VA ESTAR PLE DE MOMENTS AGRADABLES I D’EXPERIÈNCIES INOBLIDABLES

Un any més visitem la fira iMeat de Mòdena

D

el 23 al 25 de març
un grup de carnissers i carnisseres
hem realitzat un
viatge molt especial a la fira
iMeat de Mòdena. El viatge,
organitzat pel Gremi de Carnissers ha estat ple de moments agradables i d’experiències inoblidables.
El viatge ha estat apassionant i el nombrós grup assistent ha tornat carregat de
bones idees per aplicar en els
seus negocis. Us fem un resum
de les diferents jornades perquè pogueu recordar aquest
viatge, els que heu vingut, i
perquè us animeu per a la propera aquells que no han pogut
assistir enguany.
DISSABTE 23 DE MARÇ
Ens trobem a l’aeroport d’El
Prat per viatjar junts, amb
professionals, i ja bons amics,
de diferents llocs del país.
Quan arribem, visita guiada
a la bonica ciutat de Bolonya,
una de les ciutats medievals
millor conservades.
DIUMENGE 24 DE MARÇ
Visita a la fira iMeat® on ens
esperava un dia ple d’actes,
reunions i emocions… Vam
gaudir amb la participació en
la demostració europea organitzada per Fedecarni, on van
participar la Yolanda i la Cinta
Casternado, que van preparar
uns elaborats excel·lents que,
com ja ens tenen acostumats,
no van deixar indiferent cap
dels assistents.
Al mateix temps va iniciar
la primera part del concurs,
que es va organitzar per Pagani i Fedecarni, per decidir
“el millor elaborat gourmet
d’Europa”. Entre els finalistes
estaven l’Ana Paris, el Manuel
Santos, la Sara Sánchez, i altres professionals de països
com Grècia, França, Itàlia, Es-

6

TALL EL GREMI INFORMA

Visita a les instal·lacions de l’empresa Menú.

El Gremi ben representat amb els professionals que van participar en els diferents actes a iMEAT.

còcia... que van preparar in situ l’elaborat amb el qual van
quedar finalistes.
Fedecarni també ens va
convidar a participar en les
demostracions regionals i en
aquest cas, va participar el Javier Quiñonero, i la seva companya la Carla. També, ens
vam reunir amb els organitzadors d’ IMEAT, per preparar
la nostra fira iMEAT Espanya,
que tindrà lloc el 6 i 7 d’octubre a Barcelona… quina il·
lusió ens fa tornar-la a repetir!
Des de iMeat Mòdena estan
molt sorpresos pel nombre
d’empreses expositores que
mostren a aquestes alçades
interès per participar…Es preveu que torni a ser un èxit!
El nostre president Xavier Gallifa, va ser convidat

a l’assemblea de Fedecarni,
on també estaven convidats
altres països i on la conclusió
final va ser unànime: Promoció, comunicació i suma d’esforços.
A la tarda va arribar el moment més esperat on el jurat
tenia la difícil decisió de triar
“El millor elaborat d’Europa”.
El resultat va ser el següent:
Classificació nacional:
•
1er lloc Ana Paris
•
2n lloc Manuel Santos
•
3er lloc Sara Sánchez
Classificació europea:
•
1r Christophe Ipyanfat,
França
•
2n Daniele Biassoni,
Itàlia
•
3r Ana Paris, Espanya,
amb la recepta del Tronc
de Nadal. (Recepta a la
Web i a TALL 140).
Al vespre ens vam trobar

per sopar, al centre històric
de Mòdena, 64 professionals.
DILLUNS 25 DE MARÇ
Últim dia del viatge i vam
anar a visitar l’empresa Menú,
que va organitzar una jornada a les seves instal·lacions.
Una jornada excel·lent on en
primer lloc visitem la fàbrica,
una barreja d’artesania i últimes tecnologies per garantir
la qualitat. A l’aula cuina va
tenir lloc una demostració
d’aplicació del producte on
també va participar la Yolanda Casternado. Arriba el final
del viatge… un cap de setmana amb amics, que ha estat
profitós, intens, emocionant
i emotiu.
Gràcies a tots els que ens
heu acompanyat. Gràcies per
confiar en el Gremi!

IMEAT ESPANYA A L’OCTUBRE
Com ja us hem comentat,
vam aprofitat per reunir-nos
amb els organitzadors d’IMEAT Mòdena per preparar la
nostra fira iMEAT Espanya que
tindrà lloc el 6 i 7 d’octubre a
Barcelona al recinte firal de
Cornellà. Des del Gremi estem
entusiasmats amb aquesta
nova edició de la fira que ja a
la seva primera edició va ser
tot un èxit.
Es preveu que per aquesta
nova edició es puguin batre
rècords d’assistència tant en
visitants com en empreses
expositores. De fet, estem valorant ampliar els metres contractats a la Fira.
Des del Gremi us animem a
fer resó d’aquesta fira i contagieu aquest entusiasme als

vostres proveïdors, realment
serà una bona oportunitat de
negoci per les seves empreses.

ELS PROPERS 6 I 7
D’OCTUBRE TINDRÀ LLOC
LA SEGONA EDICIÓ DE
LA FIRA IMEAT ESPANYA
AL RECINTE FIRAL DE
CORNELLÀ

Aquest any ampliarem
l’oferta formativa de la fira, i
ja estem programant demostracions, cursos i ponències
molt interessants i pràctics
per tots els professionals que
hi assistiu.
Definitivament,
tornarà
a ser una fira especialment
pràctica pels vostres negocis. Tanmateix, us animem a

El nostre president, el Sr. Gallifa amb el membres de Fedecarni i les
federacions de França i Irlanda.

què compartiu amb nosaltres
qualsevol idea o suggeriment
que pugui enriquir aquest
aconteixement tant especial
per carnissers, xarcuters, aviram i gastronomia.

EL GREMI, I TOTS
VOSALTRES, EL COR DE
L’OFICI!

DEL 18 AL 28 DE MAIG EL GREMI IMPULSARÀ DIFERENTS INICIATIVES

Celebrem junts el Dia Internacional de
l’Hamburguesa

C

oincidint amb la celebració del Dia Internacional
de
l’Hamburguesa, el proper 28
de maig, el Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram ha
organitzat una campanya
de difusió a través de diferents suports amb dos objectius concrets:
1.

Incrementar el reconeixement del segell
del Gremi Carnissers
com a marca de qualitat: Establiment de
confiança. Garantia
de Qualitat.

2.

Promoure la compra
de carn de qualitat als
establiments
agremiats, com un element fonamental a
la nostra alimentació
i donar-los visibilitat
fent que puguin agregar-se al buscador del
web del Gremi de Carnissers.

CAMPANYA DIGITAL I REFORÇ
EN RÀDIO I MITJANS
La campanya tindrà lloc del
18 al 28 de maig i combinarà
dues vies de difusió: per una
banda s’establirà una política de continguts digitals

a través de la web del gremi
(www.gremicarnissers.
com) amb notícies interessants al voltant del món de
l’hamburguesa i del gremi.
Aquesta activitat digital incrementarà la seva difusió
gràcies al concurs que posarem en marxa durant els
mateixos dies a les xarxes
socials. Aquest concurs tindrà
una pregunta molt concreta
i hi haurà premi assegurat.
Confiem en què tots els agremiats podeu compartir-lo a
través de les vostres xarxes
socials i els diferents grups de
whatsAPP.

DES DEL GREMI VOLEM
FOMENTAR EL CONSUM
D’HAMBURGUESA CELEBRANT UNA CAMPANYA
INFORMATIVA DEL 18 AL 28
DE MAIG
Cartell fet pel Gremi per conmemorar el Dia Internacional de
l’Hamburguesa.

Aquesta política de continguts tindrà un doble reforç
amb el suport d’una campanya de ràdio i diferents
accions amb la premsa, tant
generalista, com econòmica i gastronòmica, gràcies a
l’agència de comunicació Impacta Group.

EL DISSENY D’ELEMENTS
MÓBILS
Enguany, i com a novetat,
des del Gremi també dissenyarem tota una sèrie de materials que ajudin a generar
una imatge unificada de la
campanya. Aquests materials contemplen una sèrie

d’elements mòbils amb diferents missatges o conceptes
que cada agremiat ubicarà en
el seu establiment. Aquests
elements seran de fàcil utilització.

Co

Enguany, com en altres
ocasions, també s’ha previst
el disseny del cartell especial de la campanya, que teniu a les vostres mans amb
la revista i que esperem que
el pugueu deixar ben visible
en els vostres establiments,
tot ajudant a incrementar
la difusió de la Setmana de
l’Hamburguesa.

Gràcies a tots per la vostra
col·laboració.
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Con

AL DEPARTAMENT D’ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

Reunió amb el director Sr. Carmel Mòdol

D

imecres 13 de
març, el Gremi de
Carnissers de Barcelona, juntament
amb els representants de Pimec Comerç, ens hem reunit
amb el Dtor. Gral. d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries, el Sr. Carmel Mòdol. Una reunió molt
agradable, on s’han tractat
diferents temes d’interès pel
sector. Un dels temes que entenem com a més important
que es va tractar, és la necessitat de suport de l’Administració per a la implicació i suma d’esforços de tot el sector,
des del productor fins a l’establiment detallista, per a la
promoció del consum de carn,

Companyia General Càrnia

Carmel Mòdul, Director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries; Alejandro Goñi,
president de Pimec Comerç; Antoni Gálvez, membre de la Junta del Gremi de Carnissers; Elena Carrasco,
secretària del Gremi de Carnissers i Miquel Àngel de Garro, director de Pimec Comerç.

per tal que ens ajudi a contrarestar les noves tendències
alimentàries que ens desfa-

voreixen i que, també poden
suposar un greu problema de
salut en la població. Ens hem

emplaçat per reunir-nos de
nou i continuar treballant plegats pel bé del sector.

Vedella de gra Catalana | Vedella D.O Galícia i Salamanca
Vedella de Llet (Carn blanca) | Vaca (Bou) | Xai | Cabrit.
Carns de qualitat en canals, quarts i peces desossades

Contacte: (+34). 935 564 711 | C. Transversal, 4 núm. 18 | Mercabarna (Barcelona)

www.carnia.cat

A la Botigueta del Gremi podràs aconseguir
tot el que necessites pel teu negoci
- Hamburgueseres

- Ganivets

- Envasadores al buit

- Talls, pilons i taules

- Prestatgeries

- Espècies

- Safates

- Forn

- Embotidores...

A PREUS EXCLUSIUS PELS NOSTRES AGREMIATS!
Digue’ns què et fa falta i ho tindràs!

L’AFILAT D’ALTA PRECISIÓ FA QUE ELS GANIVETS DURIN MÉS TEMPS

Ja podeu disposar al Gremi de l’afilador de ganivets
Tormek T2, oferta especial de llençament!

J

a teniu a La Botigueta
del Gremi l’afilador de
ganivets Tormek T2, un
producte especialment
dissenyat per als professionals de la carnisseria. Amb
roda de diamant per afilar
ganivets, combinada amb
una guia d’angle ajustable per
facilitar un afilat de qualitat
professional. Els agremiats
teniu aquest nou producte a
un preu molt especial: 650€ +
IVA. Si voleu més informació,
envieu un email a info@gremicarnissers.com o truqueu o
envieu un wp al 601 31 77 44.

Els agremiats teniu aquest nou producte a un preu molt especial.

· Afilat ràpid i fàcil.
· Guia d’angle: de 8 a 22 graus.
· Diamond wheel: roda de diamant per afilar tot tipus de
ganivets i amb roda que permet una polimentació integrada
que elimina els sobrants que s’acumulen.
· Afilat en sec a baixa velocitat per assegurar que no s’escalfi.
· Permet afilar ganivets de 16 a 60 mm d’amplada i un

espesor màxim de 3,5 mm.
· No elimina acer.
· Fa un afilat d’alta precisió i, per tant, els ganivets duren més
temps.
· Funcionament silenciós (45 db): 10.000 hores de durada.
· Garantia de qualitat Tormek; Fet a Suècia.

L’OFERTA FORMATIVA DEL GREMI CONTINUA CREIXENT

TENDENCIES

Gaudeix d’interessants cursos on line

D

es del Gremi t’oferim la possibilitat
d’ampliar i perfeccionar els teus
coneixements de l’ofici i els
dels teus treballadors/es. El
catàleg de cursos online del
Gremi és la fórmula ideal per
fer compatible la formació
amb les agendes sobrecarregades de determinades èpoques de l’any, el que permet,
no només que els alumnes
aprenguin còmodament des
del lloc on es trobin sense haver de desplaçar-se, sinó que
motiva a continuar aprenent.
Els alumnes seran capaços
de preparar elaborats de diferents tipologies amb la finalitat d’arribar a més públic
i, per tant, d’incrementar les
vendes.
COM FUNCIONEN ELS CURSOS
ON LINE?
Els cursos online són les gravacions dels cursos fets al Gremi
de Carnissers i estan impartits
per professionals amb anys
d’experiència en el sector i reconeguts internacionalment.
Podeu trobar el curs més adequat per al vostre establiment
o bé aquell que millor s’adapti
a les vostres vendes.
El preu per a agremiats o amics
del Gremi és de 67,50€ (cal
que demaneu el vostre codi
descompte a info@gremicarnissers.com o al 601 317
744).
QUIN CURS VOLS FER?
Curs d’Elaboració d’Hamburgueses i Roll Meats, per Cinta
i Yolanda Casternado: Curs dividit en dos vídeos formatius
on descobrireu més fórmules
per elaborar hamburgueses
i aprendreu a fer noves combinacions, autèntiques i originals.
Curs de la Carnisseria al Forn,
per Mònica Adell: En aquest
curs us oferim propostes ben
senzilles i interessants amb
elaborats que els vostres cli-
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ents agrairan i valoraran ja
que només les hauran d’introduir al forn.
Curs Fusió Carnisseria i Pastisseria, per Manuel Santos:
El mestre Manuel Santos (de
Sevilla) presenta noves idees
de decoració en elaborats carnis, que donaran un punt diferencial a la nostra vitrina.
Curs d’Elaboracions de Primavera – Sant Jordi, Cinta i
Yolanda Casternado: Elaborats de Primavera i Especial
Sant Jordi. Per a aquesta estació del any i una diada tan especial com Sant Jordi ompliu la
vostra vitrina de roses, altres
flors i elaborats carnis molt innovadors que enamoraran els
vostres clients.
Curs Especial d’Innovació en
Barbacoes, per Cinta i Yolanda Casternado: Us oferiran
propostes molt innovadores
per gaudir de barbacoes molt
especials amb formes, aromes
i sabors que no deixaran indiferents els vostres clients.
Curs de Presentació de Safates de Formatge i Embotits,
per Olga Arrollo: Diferents
propostes i consells de presentació de safates d’embotits,
formatges i patés que lluiran a
les taules i seran les estrelles
de qualsevol celebració.
Curs de Cuina per a Carnisseries, per Teresa Olivella:
Sigues tu el xef dels teus clients. No tinguis por a preparar
elaborats originals. Dona el
pas i ofereix els teus productes propis.
Curs d’Iniciació a l’Elaboració Innovadora, per Cinta i
Yolanda Casternado: La innovació al vostre establiment us
permetrà incrementar la rendibilitat del negoci, tot oferint
noves presentacions que captin l’atenció dels clients i que
us diferenciaran de la competència.
Curs d’Elaboració de Patés,
Micuit i Carn freda (fiambre),
per Ana Paris: Us presentem
un curs amb indicacions de les

Amb els cursos on line pots perfeccionar els teus coneixements.

Amb ells podreu preparar elaborats de diferents tipologies.

elaboracions de patés micuits
i fiambres artesans i amb una
presentació excel·lent i innovadora.
Curs Nadal a les Carnisseries,
per Mònica Adell: En aquest
curs podreu aprendre a fer
nous elaborats especialment
dedicats per a l’època nadalenca.
Curs de Canapés i altres Delicatessen, per Albert Fusté:
Els clients valoren cada cop
més tot allò que els signifiqui
estalvi de temps amb productes excel·lents per a celebracions especials. Us donarem
idees perquè les pugueu oferir
als vostres clients i llueixin a
les seves taules.
Curs d’Elaborats de Nadal
- Farcits d’Aus i Conill, per
Ana Paris: Innovació i elegància que faran lluir els vostres
mostradors en unes dates tan
significatives.
Curs de Farcits Innovadors,
per Cinta i Yolanda Casternado: Tradició i innovació oferint

farcits molt saborosos i visualment atractius.
Curs de Cuina - Croquetes,
Canelons i Moussaka, per Teresa Olivella: Un curs més que
interessant per poder proposar un servei de valor afegit
per al vostre client. Què millor
que oferir un producte de qualitat i casolà!
Curs d’Iniciació a l’Elaboració
amb Aus i Conill, per Ana Paris: Elaboració amb aus i conill, detalls i possibilitat d’elaborats que es poden vendre al
vostre establiment.
Curs Elaborats de Yolanda i
Cinta Casternado: Anima’t a
preparar l’elaborats! Anirem
indicant pas a pas en temps
real cadascun dels elaboratsque es fan.

Si encara no ho heu fet,
animeu-vos a fer els
Cursos del Gremi!
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Apliqueu el màrqueting al vostre negoci

Impacta Group és l’empresa de comunicació i màrqueting que ajuda al Gremi de Carnissers, Xarcuters i
Aviram i a tots els seus agremiats a fer difusió a través de serveis i eines per aconseguir una estratègia
de comunicació professional que us ajudi a guanyar
clients i, en definitiva, a vendre més i millor.
Som un grup de persones format per periodistes,
dissenyadors, tècnics audiovisuals i especialistes en
continguts digitals que treballem per oferir solucions
rendibles a associacions i a petita i mitjana empresa.
Per aquest motiu, oferim una comunicació adaptada i especialitzada per aconseguir cridar l’atenció
amb l’objectiu que incrementeu la vostra facturació.

Una estratègia
de comunicació
i màrqueting
professional és vital
per al vostre negoci.
Ara amb un cost del 50% de franc*.

I COM ES POT FER?
1. Posicionant la teva imatge.
2. Amb un disseny especial del vostre
establiment.

5. Comunicant tot el que feu a través de
les xarxes socials, amb un llenguatge
especialment adaptat.

3. Dissenyant campanyes especialitzades.

6. Establint un campanya de comunicació
en mitjans.

4. Incrementant les vostres possibilitats
de vendes a través del disseny de
botigues online.

7. Creant una comunitat que després
us demani les comandes al vostre
whatsAPP.

Tots els establiments, Carnisseries, Xarcuteries i Aviram, és important que feu accions que us serveixin
per vendre més: Impacta Group se centra en construir el pont entre vosaltres i el client.
*La Generalitat de Catalunya engega en breu les subvencions de fins al 50% de les despeses del vostre projecte digital de 2019. Les subvencions es destinen a empreses, entitats i associacions de l’àmbit del comerç. El vostre projecte digital us pot sortir a meitat de preu!
Si voleu més informació, poseu-vos en contacte amb Impacta Group.

una mirada al passat
NOU ARXIU DEL FONS DOCUMENTAL DEL GREMI

Durant la segona meitat del segle XVIII, l’economia
de la ciutat de Barcelona no parava de crèixer
Isabel Boj
Doctora en Història.
Dtra. Schola Didàctica
Activa.

D

urant la segona meitat del segle XVIII Barcelona era una ciutat
en ple desenvolupament.
Malgrat la pèrdua de llibertats i les limitacions en tots
els àmbits que havia comportat la Guerra de Successió, l’economia de la ciutat
havia anat creixent gràcies a
diferents factors.
S’havien introduït millores
en el camp, es permetia el comerç indirecte amb Amèrica
i s’havia iniciat el desenvolupament del sector tèxtil. El
procés de recuperació de l’activitat econòmica era un fet,
de tot el país arribaven nous
treballadors que entrarien a
treballar als nombrosos tallers
d’artesans i a les primeres
indústries, especialment als
Prats d’Indianes. A Barcelona, el sector tèxtil havia estat
un dels pilars tradicionals de
l’economia. L’incipient comerç
amb Amèrica havia propiciat la introducció del cotó que
permetia l’estampació. Per
places i carrers s’estenien les
teles blanquejades o estampades, fins que va ser necessari concentrar aquests estenedors a l’aire lliure en espais
oberts: eren els Prats d’Indianes. Les fàbriques dels Prats
d’Indianes serien la base, a
partir d’aquella segona meitat
del segle XVIII, de la revolució
industrial.

LES FÀBRIQUES DELS
PRATS D’INDIANES
SERIEN LA BASE A
PARTIR DE LA SEGONA
MEITAT DEL SEGLE
XVIII DE LA REVOLUCIÓ
INDUSTRIAL
L’any 1876 Carles III permetia costejar les costes del Carib
a les naus catalanes. Aquest
fet va esdevenir una oportunitat per obrir el mercat americà
i va donar pas a un increment
del comerç que els empresaris i comerciants catalans feia
anys que anhelaven. L’activitat comercial a Barcelona era
impressionant, es podien trobar productes de tot arreu, infinitat de tipologies de tabac,
cafè, sucre i sobretot cacau.
Tot plegat va comportar un
gran creixement amb la urbanització de la Rambla, la construcció de nous edificis com el
Palau de la Virreina, l’església
de Betlem o el Palau Moja.
Si a principi del segle XVIII
la població de Barcelona era
d’uns 30.000 habitants, a la
segona meitat del mateix segle ja s’acostava als 100.000.
El creixement de població
va fer palesa la necessitat
d’incrementar l’abastiment i
també el nombre de bestiar
que entrava a la ciutat per al
consum de carn, però en alguns casos no era suficient i
la dificultat per aconseguir els
millors talls va portar a estratègies que les autoritats perseguien.
En aquesta ocasió, analitzarem una Crida del fons del
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Crida del fons del Gremi de Carnissers signada el 27 d’agost de 1774 pel
Governador Militar de la Ciutat, Bernardo O’Connor.

Gremi de Carnissers signada
el 27 d’agost de 1774 pel Governador Militar de la Ciutat,
Bernardo O’Connor.

DIFERENTS CIUTADANS
S’HAVIEN QUEIXAT
A L’AJUNTAMENT DE
VIURE MORTIFICATS
A CAUSA DE LA
NOVA ESTRATÈGIA
D’ALGUNS CARNISSERS
PER ATENDRE
LES NECESSITATS
DE CIUTADANS
PRIVILEGIATS

Sembla ser que diferents
ciutadans s’havien queixat a
l’Ajuntament de viure “mortificats” a causa de la nova
estratègia d’alguns carnissers
per atendre les necessitats de
ciutadans privilegiats. Segons
s’interpreta del document,
abans d’obrir les Taules de la
Carn, mentre la gent esperava
fent cua per comprar, suposem
que a primera hora del matí,
els propis carnissers posaven
els millors talls en cistells que
enviaven “la mejor carne y
más aventajada” a “casas
particulares” a través d’unes

“mugeres” que s’encarregaven
de dur-la-hi. De manera que
quan finalment, els carnissers
havien acabat de despatxar la
carn que s’enduien aquestes
dones, el que quedava a la parada era d’inferior qualitat. Així
doncs, pel que sembla després
d’haver estat esperant molta
estona a la cua, quan els clients
es posaven davant del taulell,
s’havien acabat els talls que
buscaven.
La Crida feia saber als ciutadans de Barcelona que aquesta
pràctica quedava prohibida i
que a partir d’aquell moment,
els Carnissers de la Ciutat no
podrien fer cistells amb carn
per a dur a les cases particulars
a través de les dones que s’hi
dedicaven, i que cap persona
no faria aquesta pràctica obli-

gant els carnissers a vendre la
carn de forma igualitària, entre
els compradors que l’adquirien
per a ells o per als que ho feien
per als seus amos, sota pena de
10 rals per paquet, si es tractava del carnisser i la pèrdua de
tota la carn si es tratava del
comprador.

NO HI HA DUBTE QUE
AQUESTA ESTRATÈGIA
DE CARNISSERS
I COMPRADORS
PRIVILEGIATS RESPONIA
A UNA MANCA DE
CARN PROVOCADA
PEL CREIXEMENT
DEMOGRÀFIC DE LA
CIUTAT.

No hi ha dubte que aquesta
estratègia de carnissers i compradors privilegiats responia a
una manca de carn provocada
pel creixement demogràfic. És
obvi que l’Ajuntament feia curt
en la previsió del consum i això provocava aquesta mena de
pràctiques abusives que deixaven sense carn a una part de la
ciutadania.
La història ens demostra
que normalment són les accions ciutadanes les que van per
davant de les lleis. També posa
de manifest, la consciència dels
ciutadans del dret a la igualtat
que atorga la categoria de ciutadania i que les autoritats estan per servir aquesta igualtat.
En aquest cas, la crida que presentem mostra un petit conflicte dels molts que es produien a

la ciutat, un conflicte que hem
de situar en un context de fort
creixement, en la que no només
hi havia un augment de l’economia, el treball i el comerç
sinó que paral·lelament es
consolidava un sentiment que
venia d’antic, la consciència i
lluita ciutadana per la igualtat
d’oportunitats i la justícia, dues
qualitats que per sort encara
conservem.

reportatge
AQUEST NOU PROJECTE VOL APROPAR ELS MÉS PETITS AL MERCAT

Nova Aula Gastronòmica al Mercat de Sants

A

aquest número de la
nostra revista TALL
li vam voler fer una
visita als nostres agremiats
del Mercat de Sants, no només perquè compartissin
amb nosaltres la seva experiència com a agremiats sinò, especialment, per parlar
amb ells i amb el president
del Mercat el Sr. Francesc
Leyva de la nova Aula Gastronòmica que s’ha obert al
mercat. El primer que vam fer
és parlar amb el Sr. Leyva que
ens va detallar en què consisteix aquest nou i apasionant
projecte.
Com va nèixer la idea d’obrir
aquesta Aula Gastronòmica
al Mercat de Sants? Com ja sabeu el Mercat de Sants es va
inaugurar el 1913 i es va remodelar el 2014. Actualment,
contem amb 36 establiments
interiors, 14 exteriors i un supermercat. Des què vam reformar el mercat, ens hem anat
adaptant a les noves tendències, i per exemple, hem adaptat l’horari. Hem tingut com a
guia complir amb el pla estratègic municipal per convertir
els mercats en l’ànima dels
barris, i vam decidir anar a
buscar clients joves amb nens
que era un dels targets que
ens faltava per atreure. Fins
ara el que hem fet és programar actuacions i tallers pels
més petits, fet que feia que
tinguessim una rotació d’unes
180 o 200 famílies joves entre
divendres tarde i dissabte matí. El següent pas era vincular
la franja de nens de primària.
Amb aquests nens el que vam
decidir és atreure’ls al mercat
a traves de la cuina.
De quina manera penseu
atreure aquest públic al mercat ? El que nosaltres volem és,
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Foto dels nostres agremiats a L’Aula Gastronòmica del Mercat de Sants.

amb l’ajuda de l’administració
poder fer tallers pels col·legis
de primària del nostre barri o
del nostre districte.
Quan creu que es posarà en
marxa aquest projecte? Actualment estem parlant amb
l’administració pública per
buscar suport econòmic. La
idea era començar ja aquest
curs però ho estem preparant
per l’any 2019-2020. Pensem
que el curs que ve podran
passar per la nostra Aula uns
1200 - 1300 nens. Ja hem triat dates i tenim el calendari
quasi tancat, tenint en compte el curs escolar, és a dir, uns
9 mesos lectius.
Quin és l’objectiu d’apropar-se a nens i a escoles del
barri mitjançant l’Aula Gastronòmica? Nosaltres ens
hem inspirat a l’hora d’impulsar aquest projecte en el
programa Menja Sa Menja de
Mercat. L’hem adaptat i hem
evolucionat a Menja Sa, Cui-

na de Mercat. Els nens cuinaran productes de temporada,
de proximitat i amb l’ajut de
cuiners i monitors prepararan
aquests plats. I tot això amb
una vessant social. És a dir, si
venen 25 nens, aquests cuinaran per 50. Aquests 50 plats
que ells facin aniran per a nens
amb risc d’exclusió social del
barri. És un projecte que engloba que els nens coneguin
el producte de temporada i de
proximitat i, a més a més, els
nens fan un acte solidari. Tot
aquest paquet necessita d’uns
recursos econòmics que, tot i
que d’entrada està tenint una
rebuda magnífica, estem en
ple procés de recerca de finançament i col·laboracions.
En què creu que pot beneficiar aquest projecte de cara al
mercat actualment? Hem de
tenir clar que nosaltres som
l’Associació de Venedors del
Mercat de Sants, per això el
que hem d’intentar és que tot

allò que fem vagi en benefici
del nostre negoci. Que els nens
vinguin al Mercat i els agradi
fer-ho suposa un increment
de clientela més jove, tant
dels seus pares, com d’ells en
un futur no molt llunyà. També farà que els nens prenguin
consciència dels beneficis de
comprar al Mercat tant per
la seva salut com per la seva
economia. Això ens garanteix
que estem fent escola de nous
consumidors de mercat. Per
nosaltres està clar que és una
inversió a futur.
Des del Gremi volem donar
les gràcies al Senyor Leyva
per la seva amabilitat.

UNS 25 NENS
CUINARAN 50 PLATS
QUE ANIRAN A
CENTRES ON HI HAGI
INFANTS AMB RISC
D’EXCLUSIÓ SOCIAL

ELS NOSTRES AGREMIATS
Durant la visita al Mercat de
Sants també vam aprofitar per
visitar els nostres agremiats
que estan més que emocionats amb totes les accions que
s’estan fent per atreure un nou
públic. Vam poder parlar amb la
Núria Vinyoles d’Aviram Nuri,
nova agremiada que ja ho era
del Gremi d’Aviram, que és la
tercera generació d’una família
que porta més de 100 anys al
mercat i que continua sent una
apasionada de la gent del mercat “és una qüestió una mica
familiar, els nostres clients són
ja com de casa nostra”. També
vam poder parlar una estona amb en Xavier Quiñonero
de Carnisseria Conchi, també
un negoci familiar i tota una
institució dins el Mercat i que
ens va acompanyar a Mòdena
participant molt activament de

moltes demostracions a la Fira.
De fet, en Xavi és un dels nostres agremiats més actius. A
Canisseries Arrom està tota la
família dedicada a la carn i estan encantats de servir i cuidar
els seus clients cada dia. Tenen
un carinyo especial als seus clients i estan entusiasmats amb
la feina del Gremi “ens ajuden
molt en tot el que necessitem”.
En Jaume Gasull de Carns Gasull és la tercera generació
d’una família de carnissers i
majoristes del Mercat de Sants.
En Jaume i la seva família són
agremiats de sempre “estem
molt contents amb la feina del
Gremi i ens aprofitem de tot el
que fan: dels cursos, dels viatges... a més, sempre estan quan
més els necessites”. Finalment,
vam visitar la Concepció Garcia
de Carns i Aviram Jorba Garcia
i vicepresidenta del Mercat. La

família de la Concepció està al
mercat des del 1931 “sóc la
tercera generació d’una família de carnissers i ja fa més de
40 anys que sóc aqui, al Mercat
de Sants”. La Concepció és una
apasionada de la seva feina i li
encanta tractar amb el públic.
El seu sogre ja era agremiat
“m’agradaria treure-li molt
més profit al Gremi del que ho

faig i fer més cursos, però em
falten hores” (ara els nostres
agremiats no tindreu aquest
problema perquè molts dels
cursos que realitzem a la nostra
Aula ja es poden fer on-line).
Un cop més, agraïm la col·
laboració de tots els nostres
agremiats que fan que les nostres visites siguin d’allò més
agradables.

Una imatge del Mercat de Sants de l’any 1910

Entrevista
SAMUEL PORTAÑA, DIRECTOR DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA DE L’ASPB

“És bàsic assumir les responsabilitats en seguretat
alimentària”
Samuel Portaña
Director de Seguretat Alimentària de
l’ASPB.

S

amuel Portaña, veterinari i màster en
biotecnologia
alimentària, treballa a
l’Agència de Salut Pública
de Barcelona (ASPB) des del
1997 i actualment és el Director de Seguretat Alimentària d’aquest organisme.
L’ASPB és l’organisme creat
pel Consorci Sanitari de Barcelona, amb participació de
l’Ajuntament de Barcelona i
de la Generalitat de Catalunya, per gestionar la salut pública a la ciutat de Barcelona.
En relació amb la seguretat
alimentària, és l’organisme
encarregat de realitzar el
control i vigilància sanitària
dels aliments i establiments
alimentaris a la ciutat de
Barcelona.
Pensant en el nostre sector,
què és el que més preocupa
en termes de Seguretat Alimentària a l’ASPB?
En relació amb el sector de
la carn, és bàsic que els operadors assumeixin les seves
responsabilitats en l’àmbit de
la seguretat alimentària i tinguin molt presents les implicacions sanitàries de les seves
activitats. En aquest sentit, la
formació dels manipuladors és
un element bàsic per aconseguir un bon funcionament en
termes de seguretat. Existeix
molta confusió en aspectes
tan bàsics com pot ser la manipulació de la carn i derivats
amb guants d’un sol ús. L’ús
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dels guants de forma contínua
els dóna una falsa sensació de
seguretat perquè no tenim la
percepció de la brutícia directament sobre la pell i sovint
s’obliden de rentar els guants
després de manipular materials o productes que poden
ser font de contaminació, com
és el cas dels diners.
Un altre aspecte molt incident, és l’ús dels sulfits en
l’elaboració de preparats de
carn frescos. Cal recordar que
els additius alimentaris tenen
una regulació normativa molt
estricta que fixa quins additius estan permesos en cada
producte i en quines quantitats es poden utilitzar. La llei
de Salut Pública estableix com
a infracció greu l’ús d’additius
no autoritzats o per sobre dels
límits permesos. Els operadors
han de prendre consciència
d’aquest fet i han de ser curosos en la dosificació dels
additius per evitar superar els
límits permesos. Així mateix,
també cal recordar les obligacions sobre la informació que
s’ha de facilitar al consumidor
en relació amb el producte que
compra i els seus ingredients.
Com podem millorar el nostre sector envers la Seguretat Alimentària?
Està clar que sempre es poden assolir estàndards més
alts de seguretat alimentària
a qualsevol nivell de la cadena alimentària. Les bones
pràctiques s’apliquen a tots,
des de l’escorxador fins al
carnisser, i fins i tot al mateix
consumidor. En aquest sentit,
la formació és un pilar fonamental que cal potenciar. Les
persones formades entenen

les raons per fer les coses ben
fetes, i aquest és el primer pas
per canviar hàbits i eliminar
pràctiques incorrectes.
Què penseu envers la tendència d’altres dietes que exclouen la carn?
La gran varietat de dietes de
les quals es fa difusió és molt
àmplia, i basades en diferents
raonaments i opcions personals. En tot cas, és important
tenir present que la carn ens
aporta determinats nutrients
essencials per a la nostra dieta i que optar per dietes sense
carn requereix conèixer si és
necessari suplementar amb
certs nutrients per evitar dèficits nutricionals que afectin la
nostra salut.
Creu que encara hi ha feina
per fer quant a Seguretat Alimentària en les Carnisseries,
Xarcuteries i Polleries?
Realment, crec que sempre hi
ha feina per la millora de qualsevol aspecte que afecta la
nostra activitat. La seguretat
alimentària és un tema que
sol quedar relegat a un segon
terme i al que, tant els operadors com la ciutadania, li donen molta importància quan
hi ha un incident sanitari que
ha provocat alarma social, disminució de les vendes, pèrdua
de confiança dels consumidors
en algun producte o en algun
tipus d’establiments, etc.
Creu que la gent del carrer
i els comerciants són conscients dels esforços de l’ASPB
respecte a les mesures que es
prenen per una bona seguretat alimentària?
Crec que sí. En general la

ciutadania té present que
l’administració pública treballa
per garantir unes bones condicions de seguretat alimentària
tot i que és un tema del qual es
fa molt més ressò quan apareix
als medis algun incident sanitari.
Recentment, l’ASPB ha iniciat la campanya “Amb els
aliments, seguretat és salut”,
adreçada als comerciants alimentaris de la ciutat amb el
clar objectiu de millorar les
condicions sanitàries dels establiments alimentaris de la
ciutat. Actualment, estem treballant en l’elaboració d’un document d’ajuda als operadors
alimentaris que volen iniciar
un negoci alimentari a la ciutat,
per complir amb els requisits i
les condicions sanitàries necessàries per treballar de forma
segura. També hem posat en
marxa el tràmit de “Cita prèvia
amb el personal tècnic” que
permet als operadors disposar
de l’assessorament del personal tècnic en seguretat alimentària en l’obertura de nous establiments, reformes o canvis
d’activitat, o davant qualsevol
dubte com a conseqüència
de les inspeccions de control
sanitari que realitzem als establiments alimentaris de la
ciutat. Totes aquestes accions
requereixen la col·laboració
amb els Gremis i Associacions,
especialment amb el suport i
la difusió de la informació. Estem convençuts que aquesta
col·laboració acaba revertint en
una millora de la confiança dels
consumidors en els operadors
alimentaris.

902 37 67 17

info@luzcocatalunya.es

609 73 47 25

ILUMINACIÓN ESPECIALIZADA EN ALIMENTACIÓN
* Iluminación A MEDIDA de: CÁMARAS ,VITRINAS,
CAVAS DE PRODUCTO y MURALES
* FABRICACIÓN PROPIA , PROYECTO y DISEÑO ,
VENTA , INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO

CARNES CERVERA
València

15 anys optimitzant els seus negocis

augustavitrinas.com

HNOS. PASCUAL
Alacant

La BOUTIQUE de la CARNE

CASA PICHI

Saragossa

Alacant

15 anys optimitzant els seus negocis

augustavitrinas.com

MAURICIO
Barcelona

PEDRO GÓMEZ

FAVA

València

Madrid

ASSESSORIA JURIDICA
Adjuntem un formulari per facilitar-vos aquesta feina

El registre de la jornada dels treballadors és obligatori
Ricard Pell i
Codina
Advocat

C

om saben s’ha establert l’obligatorietat
del REGISTRE DE JORNADA DELS TREBALLADORS
i actualment per part de la
Inspecció de Treball s’ha iniciat una campanya per a vigilar el seu compliment.

REGISTRO DE JORNADAS DE MAYO DE 2019
D

(00011) DATOS DEL

Nombre o Razón Social

Nombre del Trabajador/a

Domicilio

N.I.F.

GREMI D EMPRESARIS CARNISSERS I XAR

Treballador

COMTE BORRELL 190 08029 BARCELONA
C.I.F.

DIA

Categoría

(Reg) - Cod. Cta. Cotiz. Seguridad Social

ENTRADA

SALIDA

JORNADA

Num. Afil. Seguridad Social
Ocupación

Cen/Sec/dpt

Administrativa
HORAS

EXTRAS

PACTADAS

VOLUNTARIAS

01
02
03
04
05
06

Fins ara havia estat especialment necessari i indispensable per als treballadors
a jornada parcial, però ara
també s’està exigint fer un
registre dels contractats a
jornada completa.
El que cal fer per aquelles
empreses que no disposin de
registres d’entrada i sortida
del personal electrònics, és
fer un full on el treballador
cal que anoti l’hora d’entrada i la de sortida, posi el seu
nom i signi. Si fan jornades
partides han d’indicar les dues entrades i les dues sortides per exemple.
Si es fan hores extres els
treballadors a temps complet
o hores complementàries que
són les que fan de més els
treballadors a temps parcial,
també caldran que les anotem identificant la seva durada.
Entenem que en els nostres establiments és difícil
d’aplicar però caldrà que ens
acostumem a tenir aquest
registre i conservar-lo ja que

24

TALL ASSESSORIA JURÍDICA

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Información del Calendario
Día: 01 (E) FESTE TREBALL

Empresa

Otros

Aquest és un exemple de document pel registre de jornades pels vostres treballadors.

ens
reclamat durant
Firmapot
de laser
Empresa:
quatre anys. Cal recordar que
és obligatori informar als treballadors de la seva existència i cal que estigui al centre
de treball degudament complimentat. Entenem que pot

ser difícil portar-ho a laFirma
pràccòmodes, per tant prego vadel Trabajador/a
tica, però no oblidem el seu
lorin la seva implementació.
caràcter obligatori i per tant
la seva absència pot comQuedem a la seva dispoportar sancions importants.
sició per a qualsevol aclariÉs evident que els sistemes
ment.
electrònics són més àgils i

trol de Presència
Control de Presència

cat la solució tècnica més
Hem buscat la solució tècnica més
pel nostre sector.
adient pel nostre sector.

t grau de protecció per
IP65 Alt grau de protecció per
s o obradors
botigues
o obradors
wer over ethernet),
no precisa
POE
(Power
over ethernet), no precisa
ntació
d’alimentació
e CrossChex inclós
Software CrossChex inclós

Lector biomètric autònom d'accessos i
Lector
presència Anviz. Identificació
perbiomètric
targeta autònom d'accessos i
presènciai/o
Anviz. Identificació per targeta
EM, empremta dactilar, contrasenya
empremta dactilar, contrasenya i/o
combinacions. Teclat tàctilEM,
i pantalla
combinacions.
Teclat tàctil i pantalla
OLED. 3000 empremtes/targetes,
50.000
OLED.
3000
empremtes/targetes,
50.000
registres. 8 modes de control de
registres. 8 modes de control de
presència.
presència.

ciona la instal·lació?
Com funciona la instal·lació?

cal fer la comanda (Adjuntem document de comanda)
cal
fer la comanda (Adjuntem document de comanda)
la corresponentPrimer
factura
pro-forma
Rebreu
la
corresponent
factura pro-forma
fer el pagament de la pro-forma
Ara
cal
fer
el
pagament
de bàsic
la pro-forma
re instal·lador vindrà a fer el muntatge
de
El
nostre
instal·lador
vindrà
a
fer
el muntatge bàsic de
10m des del router a l’aparell de control.
fins
a
10m
des
del
router
a
l’aparell
de control.
feta la instal·lació vindrà un segon tècnic a ferUn
cop
feta
la
instal·lació
vindrà
un
segon
tècnic a ferposta en marxa (Alta d’usuaris) i formació del
posta d’usuari
en marxa i(Alta
d’usuaris)
i formació del
e amb l’entregavos
della
manual
la resta
de
software
amb
l’entrega
del
manual
d’usuari
i la resta de
tació (factura de compra).
documentació (factura de compra).
instal·lacions especials, farem pressupost a mida.
les farem
instal·lacions
farem pressupost a mida.
amb més d’una Per
botiga
pressupostespecials,
a mida.
Clients amb més d’una botiga farem pressupost a mida.
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APPCC, autocontrols, prerequisits, plans de control…
Ens en sortim? (PART 2)
Daniel Abarca
Veterinari Especialitzat en assessoria
legal.

U

n sistema APPCC
(Anàlisi de Perills i
Punts de Control Crítics) seria el pas següent.
Un sistema que tindria com
a base els Prerequisits és
un sistema que identifica,
avalua i controla de manera
científica perills significatius per a la seguretat dels
aliments. Per tant, no té
cap sentit establir un sistema APPCC sense treballar
d’acord amb unes pràctiques higièniques correctes i
unes condicions ambientals
adequades durant tot el
procés de producció.
Arribats a aquest punt cal

remarcar que, de vegades,
alguns operadors també confonen un sistema de prerequisits amb punts de control
crític lligats íntimament a un
sistema APPCC. Aquesta confusió pot tenir com a conseqüència la sobrecàrrega de
treball, per un excés de control i registres. Hem de tenir
clar que un punt de control
crític (PCC) és la fase en la
qual es pot aplicar un control
i que és essencial per prevenir o eliminar un perill relacionat amb la innocuïtat dels
aliments o per reduir-los a un
nivell acceptable. Els punts
de control crític són determinants per una anàlisi de perills, anàlisi que no forma part
dels prerequisits.

vigilància (i per tant, comportaran l’existència de registres
documentals), per controlar
que el perill estigui sempre
dins d’uns límits crítics, de
mesures correctores en el cas
que la vigilància ens indiqui
que no controlem adequadament el procés, de mesures
de verificació per constatar
el compliment del sistema i
finalment de validació.

Aquests punts de control
crítics comportaran sempre
la instauració de mesures de

Per exemple, la rentada de
mans no es consideraria un
punt de control crític, ja que

ALGUNS OPERADORS
CONFONEN UN
SISTEMA DE
PREREQUISITS AMB
PUNTS DE CONTROL
CRÍTIC LLIGATS AMB
UN SISTEMA APPCC

aquesta mesura preventiva
ja està recollida en les pràctiques correctes d’higiene,
com a part dels prerequisits
de l’empresa; si fos considerat un PCC, s’hauria de dur a
terme un registre de control
de rentada de mans.
D’altra banda, l’assoliment
d’una temperatura de pasteurització adequada pot ser
considerat un punt de control
crític, encara que les temperatures de pasteurització i la
forma correcta de fer servir
un forn o similar, estigui inclòs dins d’un dels prerequisits existents a l’empresa,
sobretot en el cas d’empreses
que tenen molt estandarditzat aquest procés.
Els sistemes d’autocontrol
o prerequisits són sistemes
vius i canviants, perquè el seu
nivell d’aplicabilitat sigui òptim; aquests sistemes han de
ser considerats com una era
de gestió més, no com uns
“papers per estar en regla”.
Aquests plans han de ser
pràctics, lleugers, àgils…
Oblidem-nos dels grans
i voluminosos classificadors, que queden molt bé
als prestatges, però que rarament s’avaluen; els plans
d‘autocontrol més útils són
aquells que estan bruts i que
són difícils de trobar, perquè
els consulta tothom a cada
moment.
És per això que, actualment, la normativa vigent
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mateix,
tenia unaels
dilatada
expermet adaptar
principis
periència
que aja
en què espolítica,
basa el atès
sistema
havia
regidor
l’ajuncada estat
empresa,
de de
manera
tament
el 1905,
que siguideunBarcelona
sistema flexible.
i alcalde accidental entre el
1912 i el 1915, però sobretot
sabia fer
negocis.
ELS
SISTEMES

D’AUTOCONTROL O

Nascut
en el si d’una
família
PREREQUISITS
SÓN
humil,
de ben jovenet
SISTEMES
VIUScomenI
çàCANVIANTS,
a treballar d’electricista,
PERQUÈ i
va acabar
creant
una empresa
EL SEU
NIVELL
d’electricitat
des de laSIGUI
que va
D’APLICABILITAT
saltar a laÒPTIM.
política. Entre altres càrrecs fou President de
la Cambra de la Propietat Urbana
Barcelona
Aixòdeno
obstant,i Comissari
hem de
de
de
serl’Exposició
conscientsInternacional
que aquesta
Barcelona
flexibilitatdel
no 1929.
implica ni molt
menys un grau de professioDites totes
aquestes
coses,
nalitat,
higiene
i disciplina
no
ens ha
sorprendre
que
inferior,
ni de
tampoc
comporel
comenci
ta document,
cap alleujament
en jalaen
co-la
primera
línia amb una
en
rrecta execució
dels frase
plans

la
es diusenzillament,
que la voluntat
deque
control;
les
de
l’alcalde de
“normalitzar”
exigències
quant
al tipus
la
vida a la ciutat,
d’autocontrol,
així comdesprés
la se“que
ha restat
va gestió,
s’hanabsolutament
d’adaptar a
restablerta
ordenació
la grandàrialadeseva
l’empresa
ia
en
tot activitat
assumptes,
singularla seva
específica.
ment en l’econòmic, degut,
sobre
tot, a adaptació
les mesurespot
de
Aquesta
govern
i que gaimplicar,adoptades
no la desaparició
ranteixen
a totsd’autocontrol,
els habitants
d’alguns plans
de
llur dret alamb
tresinóBarcelona
la seva combinació
ball(...)”.
El text
amb
altres plans,
comsegueix
per exeml’establiment
de tres punts de
ple:
compliment
obligatori.
Pla de neteja
i desinfecció
amb el Pla de control de plagues i altres animals indesitjables.
S’EXIGIRIA EL COMPLI-

MENT DE TOTES LES

•NORMATIVES
Pla de control
de proVIGENTS
veïdors
amb
de
SOBRE
EL PES
I LAPla
QUAtraçabilitat.
LITAT
DELS ALIMENTS.
•

Pla de control de
• temperatures
Els preus dels aliments
amb

tant en els mercats
com en la via pública
estarien marcats amb
uns “cartellets”.
•

•

•

S’exigiria el compliment de totes les normatives vigents sobre
el pes i la qualitat dels
aliments.
Qui no respectés les
disposicions seria multat.

sava la seva confiança en els
comerciants de la ciutat que,
com sempre, ajustaven la seva conducta als interessos
del veïnat “car així donaran
una prova més de llur amor al
desenrotllament i progrés de
Barcelona”.
L’alcalde Pich i Pon ha passat a la història, no tant per
haver ostentat tres càrrecs a
l’hora, sinó perquè era un home sense cultura i tenia per
costum de fer frases sense
sentit. Tanmateix, la seva sort
no es va veure truncada fins
que l’octubre del 1935 va ser
de pràctiques
acusat d’estraperlo.

GUIA

L’alcaldia expressava
la confiança en el Conseller Regidor de Proveïments i en el Cos de
correctes d’higiene
Veterinaris, així com en
per a carnisseries
els inspectors de l’ajuntament per evitar qualnegligència.
Imatgesevol
de la portada
de la Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene per a carnissers
editada pell’alcalde
Gremi de Carnissers
Finalment
expres-

Pla de manteniment
d’instal·lacions.
•

•

•

•

Pla de control de l’aigua
amb el Pla de manteniment d’instal·lacions.
Pla de neteja i desinfecció amb Pla de control
de residus.
Pla de control de l’aigua
amb el Pla de neteja i
desinfecció.
Pla de control de plagues i altres animals
indesitjables amb el Pla
de control de residus.

Per dur a terme aquesta flexibilització correctament, s’han de dissenyar
els autocontrols d’una manera senzilla i molt operativa; hem de tenir en compte
que la sistemàtica de gestió
d’autocontrols d’algunes empreses, així com la seva organització pot no ser adient per
una microempresa.

UN DELS ERRORS MÉS
FREQÜENTS ÉS LA
INSTAURACIÓ DE
PLANS DE FORMACIÓ
DEFICIENTS. ELS PLANS
DE FORMACIÓ SÓN DE
VEGADES ELS MÉS
INCOMPRESOS I
DIFÍCILS D’AVALUAR.
Flexibles, adaptables, combinats… la gestió dels diferents prerequisits presenta
un gran ventall de possibilitats. No obstant durant el seu
disseny, aplicació i sobretot
avaluació, haurem d’evitar
cometre errors.
Un dels errors més freqüents és la instauració de
Plans de formació deficients.
Els plans de formació són de
vegades els més incompresos
i difícils d’avaluar. Ens hem
d’oblidar de realitzar les formacions en higiene alimentària amb l’única finalitat de
complir la llei; la necessitat
d’aquest pla és molt més
àmplia, ja que és una eina
indispensable per valorar les

activitats d’autocontrol dels
treballadors i per conscienciar a tot el personal manipulador.
Fa uns anys les deficiències
detectades a les microempreses eren bàsicament estructurals. Aquestes deficiències
s’han anat corregint amb els
anys i actualment allò que es
detecta amb més freqüència
són deficiències lligades majoritàriament amb manipulacions i pràctiques higièniques
incorrectes.

terme mesures correctores:
és a dir, la sistemàtica de
control i vigilància es du a
terme correctament, però la
gestió del pla de control de
temperatures (i del pla de
formació) és incorrecte.

ENS HEM D’OBLIDAR
DE REALITZAR LES
FORMACIONS EN
HIGIENE
ALIMENTÀRIA AMB
L’ÚNICA FINALITAT DE
COMPLIR LA LLEI.

No té cap sentit dur a terme
un pla de control de la cadena
de fred sense una formació
sòlida sobre les temperatures màximes permeses per
l’emmagatzematge de determinats grups d’aliments; ens
podem trobar que els operaris registren correctament les
temperatures reflectides als
sensors de les cambres cada
matí, però que les temperatures ressenyades al registre
(correctament ressenyades)
són molt elevades, ja que els
operaris desconeixen a partir
de quins valors han de dur a

GUIA de pràctiques correctes
d’higiene per a carnisseries

REGISTRES
I PLANA MÀSTER
DE CONTROL DIARI
Registres i plana màster de control diari inclòs a la Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene per a Carnissers.
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El Mètode Cuomo® per la maduració de la carn
garanteix la seva qualitat
L’última legislació en aliments i, en particular, en la qualitat i la seguretat de la carn, imposa alts estàndards de qualitat a tots els operadors
que, cada vegada més, es basen en les últimes tecnologies dels aliments per al “control” i “gestió” en el procés d’elaboració d’aliments.
Fabricants i distribuïdors han d’anar més enllà de la traçabilitat i garantir un procés de transformació que és consistent i no posa en perill
la salut del consumidor.

UNA TECNOLOGIA EN LÍNIA AMB LES
NOVES NORMES

La nova tecnologia, desenvolupada en simbiosi amb els instituts
d’investigació de les universitats més importants del món, estan
en línia amb les normes d’obligat compliment. Proporcionen a la
indústria la possibilitat de garantir un producte certificat. No obstant
això, cal fer referència a les tecnologies patentades que poden
garantir el compliment de la normativa en matèria de seguretat i
legalitat. Tecnologies que poden convertir una amenaça en una
oportunitat per a l’especialització i el creixement professional.
La sinergia científica entre el dispositiu i el mètode garanteix el
rendiment de la producció i maduració de la transformació de
plantes, proporcionant un producte que pot ser segur, genuí i legal.
I és precisament en la sinergia entre els elements que es basa el
mètode Cuomo®, industrial invenció patent N ° 1408549 emesa
pel Ministeri de Desenvolupament Econòmic italià i integrat a la
màquina identificat amb marques Stagionello® Maturmeat® i
Pesciugatore®.

EL MÈTODE CUOMO CONTROLA L’ESTAT
QUÍMIC I FÍSIC DE LA CARN

L’aplicació en el dispositiu amb programari per al control i la gestió
de l’emmagatzematge i / o processament d’aliments en un entorn
mòbil tancat o fix, el Mètode Cuomo® permet controlar l’estat
químic i físic de la carn durant el procés (alteracions bacterianes,
l’acidificació, pH, etc.) i per tant, compleix amb els estàndards
internacionals de seguretat alimentària de les més importants
cadenes de distribució a tot el món. El mètode Cuomo® intervé
d’una manera revolucionària en la gestió automàtica i el control
seqüencial de totes les etapes de processament d’aliments
(maduració d’embotits i formatges, la maduració de la carn, el
fumat del peix) amb el mesurament de pH en els processos de
fermentació contínua.
El microclima de l’algorisme, el que desencadena i governa
la maduració de la proteïna, és totalment natural; no es limita a
contemplar una temperatura determinada o un cert percentatge
d’humitat, són fàcilment reproduïbles amb una cèl·lula de
refrigeració normal. El mètode científic es comunica directament
amb el menjar, per a la reproducció d’un microclima ideal per al
processament de salsitxes, carns, peixos i formatges en una forma
tradicional, sense afegir productes químics.
Just en el país d’on prové la carn envellida, els Estats Units, la
FDA ha desenvolupat un règim de controls catifa en tota mena
d’activitats involucrades en la detecció de floridures i llevats. Però
no només parlem d’Europa. La seguretat alimentària a tot arreu,
creat amb les millors pràctiques, està marcada pels protocols de
vigilància reals.

’
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Carta d’agraïment de Càritas al Gremi de Carnissers

B

envolguts companys
i companyes. Des del
Gremi de Carnissers
ens volem fer ressò de la
carta que Càritas Diocesana
de Barcelona ens ha fet arri·
bar agraint la col·laboració
propera que hem mantin·
gut al llarg dels anys. Volem que tots els agremiats
que heu fet possible aquesta
col·laboració en sigueu partícips de la carta d’agraïment,
que publiquem sencera.
TOTS TENIM UN ÀNGEL!
D’ençà que érem menuts,
hem sentit a dir que tots tenim un àngel que vetlla per
nosaltres dia i nit. Aquest
2019 fa 75 anys que Càritas
Diocesana de Barcelona ha
volgut ser l’àngel d’aquelles
persones que, per diverses
circumstàncies de la vida, han

perdut l’esperança. El nom
d’aquest àngel no és Càritas,
sinó que es diu com tu, o com
tu altre… Duu el nom de totes aquelles persones i entitats que durant aquests 75
anys ens heu ajudat a construir la Càritas que som avui.
EL GREMI HA FET RECUPE·
RAR L’ESPERANÇA
El Gremi de Carnissers és un
dels molts noms d’aquest àngel, ja que les més de 600 botigues que constituïu el gremi ens heu ajudat a fer que
moltes persones recuperessin
l’esperança al llarg d’aquests
anys d’estreta col·laboració.
Garantir una bona formació
laboral, trobar una feina o
gaudir d’una bona alimentació són elements imprescindibles perquè la persona
pugui tornar a ser autònoma

i recuperi l’autoestima, i gràcies al vostre suport ho hem
fet possible.
A Càritas, sabem que el veritable sentit de l’entitat és
acompanyar les persones que
se’ns adrecen per transformar les difícils condicions en
què viuen. Acompanyar a la
persona és bàsic per fer que
no se senti sola i torni a creure en ella mateixa. I a partir
d’aquí, les coses, a vegades,
surten.
Al llarg de la història, Càritas s’ha adaptat a les necessitats socials de cada moment, donant resposta a les
diferents problemàtiques i
reflexionant sobre quina era
la millor manera d’afrontarles. Amb tot, la commemoració dels 75 anys de Càritas
no l’hem de viure només com
una rememoració del pas-

sat, sinó que l’afrontem com
una mirada cap al futur i una
oportunitat per sumar-hi persones que comparteixen els
valors de Càritas.
En aquest futur, volem
comptar amb el vostre suport
i continuar sent l’àngel de les
persones que diàriament truquen a la nostra porta.

qualitat p

especialit

transparè

EL BANC DE SABADELL COL·LABORA AMB NOSALTRES

gestió sup

Serveis financers especials per al Gremi

B

anc Sabadell col·
labora amb el Gremi
d’Empresaris Carnis·
sers i Xarcuters de Barcelo·
na des del 1992. L’objectiu
d’aquesta col·laboració ha
estat i és satisfer les necessi·
tats financeres dels agremi·
ats en condicions preferents
i crear productes específics
per al col·lectiu. La contínua
relació amb el gremi, a través
de reunions periòdiques, fa
que l’oferta es vagi adaptant
a les necessitats reals dels
agremiats i que, quan cal, es
dissenyin productes específics
en funció de les necessitats
dels agremiats que exercei-
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xen determinades activitats.
La nostra voluntat és activar
permanentment la relació per
conèixer, sempre i de primera
mà, les necessitats dels professionals. Intentem mantenir
al dia els nostres serveis i les
nostres prestacions.
L’experiència de Banc Sabadell amb els col·lectius professionals ens dóna un elevat
coneixement de la realitat.
Disposem d’un equip humà
i ben preparat, dotat dels recursos tecnològics i comercials més moderns, i una organització multicanal enfocada
al client ens permet ocupar
una posició destacada en el

mercat en banca personal,
d’empreses i, sobretot, dels
professionals. De l’oferta destinada a cobrir les necessitats
tant de l’economia professional com de la particular i familiar, en destaquem un producte pensat per a autònoms,
petites empreses i despatxos
professionals. Es tracta del
Compte Expansió Negocis Plus
PRO, que abona directament
el 10% de la quota d’agremiat, fins a 50 euros per compte (per quotes domiciliades
a Banc Sabadell, per a nous
clients de captació; la bonificació es realitzarà un únic any
per a les quotes domiciliades

durant els 12 primers mesos,
comptant com a primer mes,
el de l’obertura del compte),
sense comissions d’administració i manteniment, ni per
transferències nacionals en
euros (via BS Online) ni per
l’ingrés de xecs en euros domiciliats en entitats de crèdit
espanyoles, ni pel servei Kelvin Retail, targetes gratuïtes
i els millors preus en TPV, assegurances, pòlisses de crèdit,
rènting, lísing i préstecs. Si vol
ampliar aquesta informació,
adreci’s directament al gremi
o a qualsevol oficina de Banc
Sabadell, o bé truqui al 900
500 170.

LES MODALITATS DE RECOLLIDA SÓN LES ESTABLERTES A L’ORDENANÇA GENERAL

Recollida comercial selectiva a la ciutat de Barcelona

L

’Ajuntament de Barce·
lona ofereix un servei
de recollida de residus
en establiments de restau·
ració, bars, restaurants i co·
merços d’alimentació, gene·
radors de matèria orgànica
amb contenerització interior
i bujol diferenciat -tapa gris
i tapa marró- la recollida del
rebuig i de la fracció orgàni·
ca respectivament, i que no
generin més de 900 litres de
residus al dia. Les modalitats
de recollida selectiva de residus comercials i industrials assimilables són les establertes
a l’Ordenança general sobre el
medi ambient urbà:
A) Servei de recollida assimilable al domiciliari, per petits
i mitjans generadors ubicats
fora dels eixos comercials on

es presta el servei porta a
porta.
B) Servei de recollida porta a
porta dels residus generats
per comerços, oficines i serveis ubicats en carrers o eixos
amb gran densitat comercial.
C) El servei de recollida selectiva a grans generadors de
residus -més de 900 litres/
dia- d’orgànica i rebuig, i de
generadors singulars de les
fraccions residuals de vidre i
paper.
Els sistemes de recollida són:
•
Per a establiments de
restauració, bars, restaurants i comerços d’alimentació, generadors de
matèria orgànica amb
contenerització interior
i bujol diferenciat -tapa
gris i tapa marró- la re-

collida del rebuig i de la
fracció orgànica respectivament.
•
Per a tots els comerços,
oficines i serveis generadors de paper i cartró:
recollida de la fracció
plegada i lligada arran
de vorera o en bujol tapa
blava.
•
En contenidor groc i verd
a la via pública la recollida de les fraccions d’envasos i vidre, respectivament, llevat de que es
tracti d’un generador singular de la fracció vidre.
Si voleu fer ús d’aquest
servei, cal que us poseu en
contacte directament amb
el servei de recollida comercial (telèfon de contacte:
900702030).

El Gremi cada any prepara
el Pla d’Acció de Sostenibili·
tat per tal que establiments
ubicats a peu de carrer de
Barcelona s’hi puguin ad·
herir i com a reconeixement
a la contribució realitzada
gaudeixin dels següents in·
centius:
. Reducció del 10% del Preu
Públic dels serveis de recolli·
da de residus comercials
. Opció a sol·licitar l’acti·
vació de targeta d’usuari de
Punt Verd de Zona per obte·
nir un descompte sobre les
tarifes quan s’aportin resi·
dus a aquestes intal·lacions
durant l’any.
Per a més informació, con·
tacteu amb el Gremi.

ualitat producte eficàcia lideratge equip capacitat experiència creixement valors garanties proximitat responsabi

specialització traçabilitat futur agilitat confiança proximitat voluntat de servei proximitat diversitat potencial

ansparència servei disponibilitat gama de productes elaboració potencial fidelització regularitat fidelització

estió superació creativitat servei voluntat excel·lència certificació respecte il·lusió recursos alimentació natural

CARNS PONT, S.A.

Pujades, 68 (08005 Barcelona) ;t 933 004 660 ; f 934 854 252

www.carnspont.com

EL GREMI DE CARNISSERS VA ESTAR PRESENT A LA PRESENTACIÓ

Neix INCLOU FUTUR, un servei adreçat a les
empreses amb visió de futur i compromís social

E

l Gremi de Carnissers
de Barcelona i Comar·
ques ha assistit a la
presentació del servei IN·
CLOU FUTUR, organitzat per
la Fundació Pimec i la XIB,
Xarxa d’Inclusió Laboral de
Barcelona.
INCLOU FUTUR és el servei adreçat a les empreses
amb visió de futur i compromís social, d’assessorament
i d’acompanyament per a la
inclusió laboral de persones
amb discapacitat, però també
amb un extra de motivació,
aptitud, constància, eficiència, talent i altres capacitats.
El nostre agremiat Antoni
Gálvez va poder compartir

Moment en el què Antoni Gálvez va parlar davant tots els assistents.

amb els assistents la seva
experiència positiva amb la
inclusió laboral a la seva carnisseria/ xarcuteria.
Va

ser

un

testimoni

molt valuós! (Si voleu veure el vídeo de la presentació
d’Antoni Gálvez us podeu
adreçar a la nostra web).
Animeu-vos i demaneu informació sobre els beneficis

i avantatges d’INCLOU FUTUR
al telèfon 934 132 839 o bé
per correu electrònic XIBocupacio@bcn.cat

ELS IBÈRICS APORTEN UNA QUALITAT GASTRONÒMICA EXTRAORDINÀRIA

Escollits entre els millors

L

’especejament
fresc
procedent
d’ibèrics
de camp, servits a les
millors carnisseries de Ca·
talunya, són escollits cada
temporada entre les millors
genètiques i millors ramade·
ries d’extensiu, destinades a
la producció de pernils ibè·
rics.
Diferents estudis arriben
sempre a una mateixa conclusió, aquest producte no només és recomanable per una
qualitat gastronòmica extraordinària, la seva incorporació
a una dieta saludable, és molt
aconsellable per diverses raons, aporta beneficis cardiovasculars, té importants efectes antioxidants i més que
demostrats efectes antiinfla-
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matoris. La composició dels
greixos, aportats per les seves
carns, són extraordinàriament
rics en àcids grassos monoinsaturats i relativament pobres en greixos saturats. A tot
això, cal sumar l’aportació de
gran varietat de vitamines B,
zinc, magnesi, calci, fòsfors…
En definitiva, podríem dir
que es tracta d’una joia gastrosaludable.

CONSUMIR
CARN IBÈRICA TÉ
IMPORTANTS EFECTES
ANTIOXIDANTS I MÉS
QUE DEMOSTRATS
BENEFICIS
CARDIOVASCULARS.
Les millors carns ibèriques les podem trobar a les millors
carnisseries de Catalunya.

at.cliente 93 630 19 20

receptes
NOVES RECEPTES QUE NO US DEIXARAN INDIFERENTS

Propostes d’elaborats que sorprendran els vostres clients
A aquest número us presentem noves i atractives propostes ideals per oferir els vostres clients.
Recordeu que podreu trobar el pas a pas de totes aquestes receptes als cursos on-line del Gremi.

PASTISSET DE PRIMAVERA

Recepta de l’Anna Paris de Xarcuteria - Carnisseria Paris
INGREDIENTS PER A 6 PASTISSETS:
 455 gr. de burguer meat de porc
 15 gr. de Marinada Picant de Pagani*
 20 gr. de Fiocchi de Menú * (Flocs de patata) Ideal per
lligar i espessir la carn picada.
 100 gr. de Premix Crocchette de Pagani* (Puré de
patata, formatge i extractes vegetals).
 220 gr. d’aigua.
 100 gr. de Philadelphia.
 65 gr. de Marinada Bionda de Pagani* (de mel, cervesa i
romaní).
 10 gr. de Marinata chef de Pagani* (conservant amb
lleuger sabor a mel).
 Julivert deshidratat*
 455 gr. de burguer meat de pollastre

C

M

Y

CM

MY

CY

PER A LA DECORACIÓ:
 100 gr. de Premix Crocchette*
 100 gr. philadelphia
 370 gr. d’aigua
 Flors comestibles i fruits del bosc
 Marinada Bionda*

PREPARACIÓ:
 Per la primera capa, barregem 455 gr. de burguer meat
de porc amb 15 gr. de Marinada Picant i 10 gr. de Fiocchi
(farem sis parts iguals de 80 grs).
 Per la segona capa, prepararem una base de crocchette:
amb 100 gr. de crochette, 100 gr. de Philadelphia, 220 gr.
d’aigua, 50 gr. de Marinada Bionda, 10 gr. de Marinata Chef
i un polsim de julivert deshidratat (farem sis parts iguals de
80 grs.).
 Per la tercera capa, barregem 455 gr. de burguer meat
de pollastre, 15 gr. de Bionda de Pagani i 10 gr. de fiocchi
(farem sis parts iguals de 80 gr.).
 Una vegada tenim les tres masses, agafem un motlle
quadrat amb tapa de 8 cm x 8 cm i posem les masses a
capes per ordre de primera, segona i tercera, estrenyent
entre capa i capa perquè quedi ben premsat, ajudant-nos
amb la tapa del motlle i una vegada tenim apilades les tres
capes, desemmotllem ajudant-nos amb la tapa.

DECORACIÓ:
 Pintarem la capa superior amb la Marinada Bionda
 Per la decoració, amb la mànega pastissera farem una
crocchette més líquida amb 100 gr. de Crochette, 100 gr. de
Philadelphia i 370 gr. d’aigua.


Cocció al forn a 190º uns vint minuts.



Afegir unes flors i fruits del bosc

* Productes disponibles a La Botigueta del Gremi. Totes les receptes que publiquem es poden fer amb qualsevol altre tipus de carn.
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ESPATLLA DE XAI FARCIDA

Recepta de la Cinta Casternado de Carns Cinta

INGREDIENTS:
 1 espatlla
 250 gr. picada xai
 1 poma
 100 gr. de castanyes*
 50 gr. crema tòfona*
 Sal i pebre
PREPARACIÓ:
 Desossar l’espatlla excepte l’os del garró.
 L’obrim en forma de llibre, barregem la picada amb la
poma a trossets, les castanyes i la crema de tòfona.
 Enrotllem i lliguem.
 Posem al forn 180° a dalt i abaix. Envoltem amb pomes,
vi ranci i un raig d’oli aprox. ¾ h tapat amb paper de forn.
Després destapem perquè s’acabi de daurar.

LLONZA DE PORC AL PAPILLOTE

Recepta de la Mònica Adell de Carnisseries Adell

INGREDIENTS:
 Llonza de porc o filet de vedella
 Sal i pebre
 Xeres sec
 Oli
 Poma
 Branca canyella
 Farigola
PREPARACIÓ:
 Posem sal i pebre a la carn.
 Posem a sobre una fulla de paper d’alumini i afegim una
mica de Xeres sec, unes gotes d’oli, unes làmines de poma
fresca i una branca de canyella.
 Tanquem posant una mica de forma de bosseta perquè
no se’ns escapi el suc de la carn amb el vi.
 Cordem amb un cordó rústic i una branqueta de farigola.
 Posem al forn durant 15 minuts i llest

ÓSSOS PER BARBACOA

Recepta de Yolanda Casternado de Carns Cinta.
Amb l’arribada del bon temps comencen les barbacoes. Que
millor que un os del moll condimentat per posar sobre les
brases!
INGREDIENTS:
 Ossos del moll
 ceba caramel·litzada *
 boletes de pebre rosa*
PREPARACIÓ:
 Tallem els ossos del moll per la meitat.
 Buidem el moll i ho barregem amb ceba caramel·litzada,
afegim unes boletes de pebre rosa i llestos.
Revalorem peces..... Bon profit!
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6T+ Tallipes
Tel: 93 274 15 85
Sistemes de Tall i
Pes per a la indústria
alimentària.
Descompte del 8% en
servei tècnic, recanvis
i consumibles.

Confeccions Isabel
Tel: 93 218 62 67
Roba laboral,
confecció pròpia.
Descompte del 10%
per als agremiats.

Calçat professional
Tel: 93 229 21 09
Calçat professional i
equips de protecció
individual.
Descompte del 10%
per als agremiats.

Dielta Online, S.L.
Tel: 93 889 50 95
Equipament integral
per al professional de
la carn.
Descompte del 5%
per als agremiats.

Electrogram
Tel: 93 452 17 88
Balances, bàscules i
tot per l’alimentació.
Venda, servei
tècnic, disseny i
assessorament.
Descompte del 10%
per als agremiats.

Importadora
Tudelana
Tel: 902 225 324
Distribució de productes per al sector carni.
10% dto (del primer
preu quan hi hagi
descomptes per
quantitat) i ports gratis
en comandes de més
de 90€.

Mainca
Tel. 93 849 18 22
Equipaments Carnis,
Descompte del 10%
per als agremiats.

Papeles Salvi
Tel: 937 180 312
Embalatges per al
comerç. Consultar
amb el Gremi.

Suministros
Pemece S.L.
Tel: 93 338 92 08
Assessorament i
solucions en higiene i
desinfecció.
Descompte del 5%
per als agremiats.

PratsNadal
Tel: 93 360 09 70
Servei integral per
al professional de la
carn: mescles d’espècies, preparats,
marinades, ingredients i additius; estris,
equipament, petita
maquinària.
Descompte 5%.

Rational
Tel: 620 378 266
Forns de cocció.
Descompte mínim del
20% assegurat.

Talenpo
Obres i reformes. Tots els
agremiats podran gaudir,
apart dels descomptes
habituals que es fan a les
nostres botigues, d’un
tracte preferencial a nivell
particular, ampliant les
mateixes condicions a les
obres a realitzar als seus
habitatges

Carrosseries
Barbany
Tel: 93 345 79 35
Isotermitzats i carrossats amb o sense
equip de fred, reparacions en general
i renovacions ATP.
Descompte del 5%
per als agremiats.

Cruz S.L.
Tel: 93 465 00 65
Disseny i desenvolupament de negocis.
Assessorament
comercial i projecte
tècnic i decoratiu sense càrrec per als agremiats, per a l’obertura
del seu negoci.

Jandre
Tel: 637 63 21 18/
628 91 29 80
Refrigeració i electricitat. Servei tècnic.
Primer servei, desplaçament gratuït.
Descompte del 10%
per als agremiats.

Banc Sabadell
Tel: 902 383 666
Serveis financers.
Targeta de crèdit
gratuïta i altres avantatges.

Car Service vehicle
de substitució, S.L.
Tel. 934 982 334
Servei de vehicles
(furgonetes isotèrmiques i frigorífiques)
de substitució.
Sense cost, en cas
d’accident per culpa
d’un contrari.

Gesame Food
Machinery, S.L.
Tel: 93 885 31 11
Maquinària per a
processats carnis.
Descompte del 10%
per als agremiats en
maquinària

Covipla
Tel. 93 407 36 81 /
656 796 648
Control i Prevenció
de Plagues i Sistemes
APPCC.
Descompte del 10%
per als agremiats.
Inspecció i Pressupost
sense compromís.

FnEnergia
Tel: 606 88 20 31
Optimització contractació elèctric i
gas - gratuït. Estudi i
propostes de millora
energètica i implantacions. Dte. del
10 al 15 %. Formació
gratuïta sobre estalvis energètics.

Prevengraf

Pell & Associats S.L.
Tel. 93 323 40 19
Assessorament i
gestió en temes
laborals (nòmines,
jubilacions...), fiscals
(comptabilitat,
impostos....), etc.
Consultes gratuïtes i
preus especials per a
la resta de tràmits.

Teyle

Impacta Group

Técnica y Legalización, S.L.P.

Agència de comunicació

Tel: 93 323 40 19
Llicències d’obertura,
d’obres i d’activitat;
assessorament
tècnic; projectes
d’instal·lacions, plans
d’emergència, etc.
Per als agremiats, primera visita gratuïta.

Telf. 93 423 84 04
Preus especials per als
agremiats. Comunicació digital (continguts
en xarxes socials) a
partir de 80€. Ofertes
especials per a web
amb posicionament
SEO.

TALL TRACTES PREFERENTS

Servei de Prevenció

Telf. 651443444 /
937360521
Servei de Prevenció
de Riscos Laborals.
Oferim un servei
personalitzat i preus
competitius a tots els
agremiats.

PROMOCIÓ IBERDROLA I GREMI DE
CARNISSERS I XARCUTERS DE
BARCELONA
OFERIM A TOTS ELS ASSOCIATS, UN ESTUDI
GRATUÏT DE LA SEVA FACTURA PER OPTIMITZAR
L’ENERGIA DEL SEU NEGOCI I OBTENIR UN ESTALVI
ECONÒMIC A LA SEVA FACTURA DE LLUM I DE GAS.
•

DESCOMPTES EN CONSUM D’ELECTRICITAT, segons Tarifa D’accés
contractada.
DESCOMPTES D’ UN 5% EN TERME FIX SOBRE POTÈNCIA
DESCOMPTES D’ UN 12% EN CONSUM DE GAS

•
•

•
•

TRUQUI O ENVIÏ UN WHATSAPP AL 615 626 097 INDICANT L’OFERTA GREMI
ENVIÏ UN CORREU ELECTRÒNIC A L’ADREÇA, cristina.claramunt@retailmarket.es
Tingui a punt la seva factura. Ens posarem en contacte amb vostè per presentar-li l’estudi i una oferta
personalitzada.

SI VOL TENIR EL SEU NEGOCI OPTIMITZAT ENERGÈTICAMENT
I NO PAGAR DE MÉS, CONTACTI AMB NOSALTRES I APROFITI
AQUESTA OFERTA ÚNICA I EXCLUSIVA PER CLIENTS ASSOCIATS
AL GREMI.
Es verde
Iberdrola

Es Digital

Es

`

MAQUINÀRIA EN VENDA
Expositor mural frigorífic (180 x 130
x 65 cm) 650€. Congelador vertical
(175 x 75 x 74 cm) 700€. Nevera
vidre (185 x 60 x 60 cm) 150€. Taula
especejament inox (200 x 105 x 85 cm)
200€. Taula inox (126 x 60x 85 cm)
100€. Piques inox (126 x 60 cm) 100€.
Taula inox (120 x 60 x 85 cm) 100€.
Aigüera inox (140 x 60 x 85 cm) (2
cubetes) 350€. Taula inox (250 x 60 x
85 cm) 450€. 24 ganxos inox grossos +
1 de giratori a 3€/u. 7 Motlles inox york
5 kg, 2 motlles inox paté de 2 kg
i 1 motlle inox rodó llom 15€/u.
Amassadora 25 litres 100€.
Embotidora 12 litres + 3 embuts 100€.
Sr. Rosa: 609 59 47 17
VENDA SEGONA MÀ
Hamburguesera Automàtica GASER
HA2200.
Producció fins 2200 ud. Mida fins
120mm, gruix de 4 a 34 mm.
Motor monofàsic 0,75 HP 230V 50 Hz.
Capacitat de tolva 15/25 kg.
Mides 70x60x64 cm. Pes 90kg. Cinta
transportadora 33 cm.
Molt ben conservada
Sr. Artur: 609 27 76 55
VENDA SEGONA MÀ
Forn elèctric per fer pollastres a l’ast
Hi caben 16
Sra. Vicky: 93 431 54 09
ES VEN ROSTIDOR ELECTRIC SENSE
FUMS
Pràcticament nou , preu molt
interessant.
Sr. Andreu: 646 46 25 66
MAQUINÀRIA EN VENDA
Caldera per coure pernil
Injectora
Sr. Miquel: 620 35 41 42
MAQUINÀRIA EN VENDA
Envasadora al vuit gran. Embotidora 30
litres. Amasadora 30 litres. Talladora
embotits. Talladora de bistecs.
Hamburguesera manual. Taula inox
amb piló. Taula inox gran, per desfer
Serra. Màquina film. Bàscula
etiquetadora de penjar. Màquina
registradora
Sr. Emili: 627 92 71 31

TRASPÀS CARNISSERIA
Mercat Sant Gervasi
Es traspassa per baixa, accident de
tràfic. Cambra doble. Magatzem
gran. Maquinària inclosa. Serra d’ós.
Envasadora al buit. Registradora.
Talladora de film. Picadora. Actualment
en funcionament.
Sra. Consuelo: 659 75 20 82
ES TRASPASSA PARADA AVIRAM I
CAÇA AL MERCAT DEL NINOT
13 m2 més un magatzem de 9 m2 al
soterrani del mercat. Parada situada
al passadís central, a prop de l’entrada
per c/Casanova. Proveït de maquinària
nova. Obrador amb aire condicionat.
Il·luminació LED. Fogons, parets i sòl
amb silestone antibacteris. Mercat
classe A reformat en 2016. Negoci
amb més de 20 anys d’antiguitat en
funcionament i a ple rendiment. El
motiu del traspàs és la impossibilitat
física del titular per continuar amb
l’activitat laboral.
Sra. Cecilia: 650 93 03 34
TRASPÀS CARNISSERIA (PER
JUBILACIÓ) Mercat Sant Marti.
CARNIQUES GERMANS FARRE. Molt bona
clientela. 4 números, obrador, cambres,
tota la maquinària...
Sr. Jose Luis: 629 76 20 47
TRASPÀS POLLERIA (PER
JUBILACIÓ) Mercat Maignon Badalona
En ple funcionament i bon rendiment
2 números fa cantonada
Sra. Enriqueta: 93 389 51 60 /
93 388 67 32
TRASPÀS - LLOGUER POLLERIA
ROSTISSERIA C/ Martí 79 (Gràcia)
30 m2 obrador rostisseria
Sr. Justo 93 284 94 12
TRASPÀS CARNISSERIA (PER
JUBILACIÓ). 2 Números MERCAT Carpa
Sant Andreu. En funcionament, té
cambra, petit magatzem comunitari
Sr. Joan Bote: 616 68 46 96
TRASPÀS POLLERIA (PER
JUBILACIÓ) Mercat Horta parada 115.
Es troba a l’entrada principal
Sr Pedro: 659 02 37 91
TRASPÀS CARNISSERIA
C/Oblit 48 a prop mercat Guinardó
55 m2. 2 portes d’entrada, càmera
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frigorífica gran. Aire condicionat i
maquinària completament equipada.
En funcionament, amb bona clientela.
Sr. Jonathan: 627 62 67 59
TRASPÀS CARNISSERIA (PER
JUBILACIÓ) Mercat del Clot: parada n.4
amb 9,27 m2 i magatzem-obrador de
13,12 m2. Carnisseria a ple rendiment i
bona clientela.
Sr. Francesc: 609 95 05 06
VENDA BOTIGA AVIRAM I OUS
C/Teodora Lamadrid, 12 Barcelona
30 m2 amb sortida de fums
Sra. Àngels: 615 65 15 51
TRASPÀS XARCUTERIA (PER
JUBILACIÓ) Mercat de Sant Ildefons
(Cornellà de Llobregat) 2 números
(10 m2). Inmillorable ubicació, davant
la porta principal, fa cantonada.
Possibilitat d’obrador complert amb
maquinària en el pis inferior. Disposa
de cambra refrigerant comunitària.
Preu a convenir.
Sr. Benjamín Alegre: 699 80 54 16
TRASPÀS CARNISSERIA
Es traspassa concesió parada de
carnisseria al Mercat Municipal
d’Esplugues de Llobregat. 50 anys de
concesió. 25 m2.
Sr. Carlos 636 58 31 33
TRASPÀS CARNISSERIA/
POLLERIA/XARCUTERIA (PER
JUBILACIÓ)
A zona comercial de Sant Boi de
Llobregat per jubilació. 70 m2 amb
obrador magatzem. Cambra. Tota la
maquinària. Més de 40 anys al barri
amb molt bona clientela
Sra. Rosa 661 82 54 49
CONCURS PÚBLIC ADJUDICACIÓ
CONCESSIONS VACANTS A MERCAGAVÀ
– GAVÀ
Ajuntament de Gavà 93 263 91 00

VOLS TRASPASSAR O VENDRE
LA TEVA CARNISSERIA O
MAQUINÀRIA?
Anuncia’t a la secció Venda/Traspàs de
la revista Tall
Per fer-ho, només has de posar-te en
contacte amb el Gremi: 93 323 40 19
info@gremicarnissers.com

Banco de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil d'Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF A-08000143 Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. S’aplicaran les que estiguin en

Venda/traspas

Banco de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil d'Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF A-08000143 Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. S’aplicaran les que estiguin en
vigor al banc en el moment de la formalització. Document publicitari. Fecha de emisión: Abril 2019

Un compte Pensat per tal que els autònoms, els comerços,
els despatxos professionals i les petites empreses es facin
grans.

1 /6

Compte Expansió

Negocis Plus PRO

Aquest nombre és indicatiu del risc del
producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més
risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de
Crèdit. La quantitat màxima garantida
actualment pel fons esmentat és de 100.000
euros per dipositant.

Bonifiquem la seva
quota d'associat

------------------------------------------------------------------------------------------

10%
de la seva quota
d'associat
màxim
50 €/anuals.*

+

0
comissions d’administració
i manteniment.1

+

TPV
amb condicions preferents.

+

Gratis
Servei Kelvin Retail, informació
sobre el comportament
del seu negoci.2.

-----------------------------------------------------------------------------------------Truqui'ns al 900 500 170, identifiqui’s com a membre del seu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

-----------------------------------------------------------------------------------------* Bonificació del 10% de la quota d'associat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un únic any per
a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers
mesos.
1. Rendibilitat 0% TAE.
2. Disposarà d’un servei periòdic d’informació actualitzada sobre el comportament del seu comerç, els seus clients i el seu sector per ajudar-lo en la presa de decisions.
Les excel·lents condicions esmentades del Compte Expansió Negocis Plus PRO es mantindran mentre es compleixi l’únic requisit d’ingressar un mínim de 3.000 euros/mensuals (se
n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Si el segon mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el
Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a ser un Compte Professional. Oferta vàlida des del 24/03/2019 fins al 31/12/2019.

bancsabadell.com

Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’
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Analizamos la idea teniendo en

Transformamos la idea en un proyecto

Analizamos la idea
teniendo
en
Nuestros
Transformamos
la idea en un proyecto
cuenta
la experiencia
que nos
ha arquitectos y consultores
con el objetivo de hacer
un comercio
cuenta la experiencia que nos ha
proponen la idea de negocio y el mix de
con el objetivo de hacer un comercio
aportado montar más de 1.500 tiendas.
eficiente, cómodo y muy rentable.
aportado montar más de 1.500 tiendas.
productos más óptimo para tu comercio.
eficiente, cómodo y muy rentable.


Monta tu carnicería.
Ahora es el momento.
Interiorismo comercial.
Vitrinas refrigeradas.

www.cruzsl.net

93 465 00 65

cruzsl@cruzsl.net

