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EDITORIAL

En aquest número de Gras i Magre hem de destacar el 20é aniversari 
de la constitució de la Fundació Oficis de la Carn. El 21 de gener de 
1.996, en el marc del llavors tradicional Sopar de germanor en mo-

tiu de la festivitat del nostre Patró Sant Antoni Abat, es va fer la conferèn-
cia inaugural i la lectura de l’acta de constitució de la Fundació. El camí 
fet durant aquests 20 anys, en el que s’han anat incorporant al Patronat 
totes les entitats representatives del sector carni, ens permet dir que els 
propers anys continuarà sent un dels referents de la formació dels oficis 
de la carn.  Tanmateix, volen ressaltar que  en el sí de la Fundació es va 
crear al maig de 2004 la Confraria del Gras i el Magre per donar impuls a 
la promoció dels productes tradicionals catalans a través de les trobades 
de Mestres confrares.

Enguany, la Fundació ha organitzat la primera edi-
ció del Concurs nacional de Botifarra d’ou. Ho expli-
quem abastament, però el que millor reflecteix l’èxit 
del Concurs son els comentaris dels guanyadors, que 
han vist com els seus clients han apreciat la qualitat 
dels seus productes.

Un tema també rellevant, i que podreu trobar en 
aquest número de Gras i Magre, és  l’impuls dels gremis de la Federació 
per l’elaboració d’un nou Pla estratègic, que ens permetrà donar una nova 
empenta a les accions gremials, tal i com explica el President.

 Per acabar, volem destacar l’entrevista que hem fet al nou Director Ge-
neral d’indústries agroalimentàries, senyor Antoni Diaz, així com la nova 
secció de webs, blogs, aplicacions, i xarxes digitals que neix amb la volun-
tat de destacar les que poden ser més interessants per als socis.

EL CAMÍ FET DURANT AQUESTS 20 ANYS, EN EL 
QUE S’HAN ANAT INCORPORANT AL PATRONAT 
TOTES LES ENTITATS REPRESENTATIVES DEL 
SECTOR CARNI, ENS PERMET DIR QUE ELS 
PROPERS ANYS CONTINUARÀ SENT UN DELS 
REFERENTS DE LA FORMACIÓ DELS OFICIS DE 
LA CARN
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CARTA OBERTA DEL PRESIDENT

Un Gremi neix de la necessitat d’un col·lectiu 
professional d’unir-se per a ser més forts da-
vant tercers i, per això, la seva primera funció 

és la defensa i representació institucional dels inte-
ressos dels seus  socis. Si, ja se que és una obvietat, 
però a vegades cal recordar-ho per no oblidar el per-
què van ser creats els gremis.

Avui, es valora més el que et donen que el que fas. 
Està be valorar el que et donen: formació, assesso-
rament, promocions i publicitat, informació secto-
rial... però també cal que va-
lorem el que es fa des de les 
entitats gremials: actuacions  
de construcció de confiança 
mútua amb altres organitza-
cions patronals, amb empre-
ses del sector, amb adminis-
tracions públiques. Aquesta 
tasca és poc vistosa, i massa 
vegades no podem comunicar-la al mateix nivell que 
un nou curs o una nova campanya, i això fa que, al 
no ser conegut, no es valori.

M’agradaria que tots els agremiats de qualsevol 
Gremi entenguéssiu la importància i la necessitat 
d’aquesta tasca de les vostres Juntes i que, en els mo-
ments que us pregunteu per què esteu agremiats, ho 
recordeu.

En línia amb aquest reflexió, us puc comunicar que 
des dels Gremis de la Federació Catalana estem tre-
ballant en la elaboració d’un nou Pla estratègic pels 

Sr. Joan Estapé 

PRESIDENT Federació 
Catalana de Carnissers i 

Cansaladers-Xarcuters

propers tres anys, que ens ajudarà a ajustar l’oferta 
de comunicació i d’assessorament de la Federació i 
l’oferta formativa de la Fundació per al nostre sector 
de comerç minorista i artesà carni, i que ens perme-
trà continuar millorant en la comunicació de la nos-
tra oferta comercial als consumidors. 

Aquest darrer repte de comunicació està molt lli-
gat al màrqueting digital i a l’ús de les tecnologies 
dels telèfons intel·ligents. Comptem amb l’empenta i 
l’entusiasme d’una nova fornada de joves carnissers 

i xarcuters que estan portant 
el relleu generacional a les 
empreses, i que són el futur 
de l’ofici; ells saben que són 
dipositaris d’una rica tradició 
gastronòmica que no pot per-
dre’s, els embotits tradicio-
nals catalans; però a l’hora sa-
ben que han d’estar innovant 

constantment (aquí la Fundació és novament la clau 
de l’èxit) per oferir als consumidors noves formes 
d’elaborats carnis. 

Els Gremis, com no pot ser d’altre manera, els hem 
de donar tot el suport i totes les eines per dur a ter-
me la seva activitat. I als que tenen més edat, dir-los 
que han d’anar canviant, adaptant-se als nous temps 
en els que la formació continuarà sent molt impor-
tant per poder innovar, però en els que tecnologia 
i comunicació amb els consumidors serà bàsica per 
mantenir un negoci pròsper.

M’AGRADARIA QUE TOTS ELS AGREMIATS 
DE QUALSEVOL GREMI ENTENGUÉSSIU LA 
IMPORTÀNCIA I LA NECESSITAT D’AQUESTA 
TASCA DE LES VOSTRES JUNTES I QUE, EN 
ELS MOMENTS QUE US PREGUNTEU PER 
QUÈ ESTEU AGREMIATS, HO RECORDEU
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FEDERACIÓ

Parlar d’Artesania és parlar de Qualitat. Quines 
iniciatives concretes es duran a terme per promoci-
onar l’artesania alimentaria i els productes agroa-
limentaris de qualitat? 

Des de sempre el Departa-
ment ha portat a terme ac-
tuacions de la qualitat dife-
renciada en les quals ha esta 
present l’Artesania Alimenta-
ria, en aquet sentit s’ha elabo-

rat un “Pla estratègic de la promoció de la Qualitat 
Alimentaria diferenciada” en l’elaboració del qual 

La col·laboració entre els carnissers - xarcuters i el 
DARP te una llarga trajectòria. Gràcies a aquesta 
col·laboració, el sector ha pogut aprofitar-se dels 
coneixements i experiències dels excel·lents tècnics 
del L’IRTA. En aquest sentit podríem afirmar que hi 
ha hagut una cert aprofitament de “transferència 
tecnològica”; però que creu que es podria fer més 
per que aquesta transferència estigui adaptada re-
alment a les necessitats de les petites empreses?

És imprescindible el treball col·laboratiu entre 
les empreses, els centres de recerca i els assessors 
tecnològics. Cal destacar que el DARP disposa 
de diferents instruments per a la transferència 
tecnològica adaptats a les necessitats del sector. 
D’una banda, el Pla Anual de Transferència Tec-
nològica, que coordina, integra i ofereix actuaci-
ons de divulgació i de transferència de coneixe-
ments tècnics i de gestió, adreçats a tot el sector 
agroalimentari de Catalunya. Durant el 2015 es 
van realitzar 665 activitats 
de transferència, amb una 
assistència total de 31.175 
persones. D’altra banda, El 
DARP posa a disposició del 
sector professional el portal 
RuralCat, edita la publicació “Dossiers Tècnics”, i 
ofereix formació i documentació tècnica als pro-
fessionals del sector.

ÉS IMPRESCINDIBLE EL TREBALL 
COL·LABORATIU ENTRE LES EMPRESES, 
ELS CENTRES DE RECERCA I ELS 
ASSESSORS TECNOLÒGICS.

ENTREVISTA AL SENYOR ANTONI DIAZ 
VENDRELL, DIRECTOR GENERAL D’ALIMENTACIÓ, 
QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES 
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han participat i consultats tots els sectors entre ells 
les federacions d’artesana alimentaris. 

Per altra part cada any el DARP convoca unes aju-
des de promoció dirigides als gremis i federacions 
d’artesans alimentaris, aquests ajuts específics són 
per actuacions com la participació en diferents fi-
res o  jornades i grups de treball . Per últim des-
tacar la feina feta dins del “ Pla de recuperació 
del sector oví i cabrum de Catalunya” en la que 
ha participat la Federació catalana de carnissers - 
cansaladers - xarcuters.

Anualment es fa l’acte d’entrega dels Mestres Ar-
tesans Alimentaris i el Premi del Jove Artesà alimen-
tari que dona prestigi al sector Artesà alimentari.

Aquest any 2016, dins del marc de Catalunya Regió 
Europea de la Gastronomia 2016 i tenint en compte 
que la Federació i diversos gremis d’aquest sector es-
tan adherits al programa, es faran actuacions a nivell 
gastronòmic i de turisme on el sector de l’artesania 
tindrà un paper important. 

Catalunya Regió Europea de 
la Gastronomia és un projecte 
viu i amb vocació inclusiva que 
compta amb entitats, agents i 
persones del país que treballen 
per promoure la gastronomia 
catalana. Basat en el trinomi de 
producte, territori i cuina, eix vertebrador i diferen-
ciador que ha permès a Catalunya aconseguir aquest 
distintiu, el seu objectiu és fer esdevenir la gastro-
nomia un element identitari que permeti la diferen-
ciació i singularització del territori. Així va sorgir 
l’eslògan “Som terra, som mar, som gastronomia”, un 
resum de la veritable identitat d’aquesta terra. 

Aquest objectiu essencial queda reflectit en totes les 
accions que el CREG durà a terme durant l’any 2016, 
deixant l’empremta de “producte, territori i cuina” 
a cadascuna d’elles. Així, aquest trinomi viurà a un 

amplíssim i divers teixit d’iniciatives, com produc-
cions i elaboracions agroalimentàries de qualitat, fi-
res i mercats, rutes i experiències turístiques, festes 
i campanyes gastronòmiques, col·lectius de cuina, 
gremis, centres de recerca i formació, equipaments, 
organitzacions professionals, i d’altres. D’aquesta 
manera es reforça la identitat catalana com a territo-
ri ric en gastronomia, paisatge i innovació creativa, 
afavorint conseqüentment una major visibilitat de 
Catalunya a Europa i al món

Com veu l’evolució de l’artesania alimentària en 
els últims anys i quin futur li augura?

L’artesania alimentària es una producció de proximi-
tat, d’alt nivell de qualitat, que ha preservat la tradi-
ció del patrimoni alimentari i s’ha adaptat a les no-
ves tecnologies i a les necessitats del consumidor que 
cada vegada està més conscienciat i valora aquest ti-
pus de producció diferenciada 

En aquest sentit des del Departament valorem l’es-
forç que es fa des d’aquest sector en la innovació, en 

la difusió i divulgació, la 
col·laboració amb el turis-
me gastronòmic de proxi-
mitat , la millora i adequa-
ció del valor nutricional 
i dietètic dels productes 
artesans i en general, totes 
les actuacions que ajuden al 

sector de l’artesania a una evolució positiva dins del 
sector alimentari.

Creu que al consumidor li arriba de forma clara 
tota la informació sobre els productes agroalimen-
taris?

El consum de productes artesans alimentaris ha estat 
i és important a Catalunya, sols cal que pensem en 
els diferents embotits i pastissos que es consumeixen 
setmanalment i que es compren en establiments ar-
tesans.  Si bé es veritat que ara moltes produccions 

CATALUNYA REGIÓ EUROPEA DE LA 
GASTRONOMIA ÉS UN PROJECTE VIU I 
AMB VOCACIÓ INCLUSIVA QUE COMPTA 
AMB ENTITATS, AGENTS I PERSONES DEL 
PAÍS QUE TREBALLEN PER PROMOURE LA 
GASTRONOMIA CATALANA
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artesanes es poden trobar elaborades per la indústria 
agroalimentària i es poden comprar en altres tipus 
d’establiment, no podem oblidar la tendència actual 
d’una parts dels consumidors que estan interessats 
en els aliments de qualitat diferenciada, l’origen, la 
tradició i la historia o relat del producte. En aquest 
sentit el paper de l’artesà alimentari, com el del 
cuiner, és molt important i prestigiada. Veiem molt 
positiva l’evolució de part de l’artesania alimentaria 
de Catalunya.

La nostre Escola potencia la innovació a través de 
cursos de tecnologia de la carn. Quin paper ha de 
jugar la innovació en les petites 
empreses agroalimentàries? Hi 
ha ajuts públics?

La innovació és fonamental per 
promoure un sector eficient , 
productiu i adaptat a les neces-
sitats del mercat i de la societat 
en general. Un dels reptes del 
nou Pla de desenvolupament 
rural de Catalunya 2014-2020 
és estimular la innovació i la 
transferència de coneixements en el sector agroali-
mentari. Per donar resposta a aquest repte, el DARP 
ha previst diferents línies d’ajut com els ajuts a la co-
operació per a la innovació a través des Grups Ope-
ratius, o els ajuts a les inversions relatives a la trans-
formació i comercialització d’aliments i les relatives 
a la mitigació del canvi climàtic en la transformació 
d’aliments. 

Els ajuts per a la innovació a través de la creació i 
funcionament de grups operatius financen la redac-
ció de projectes innovadors o la realització de pro-
jectes pilot a través de partenariats d’interès, en els 
quals poden participar entre altres, les indústries 
agroalimentàries i els artesans alimentaris i els seus 
gremis, que cooperen per resoldre un problema o 
una dificultat sectorial i/o territorial o per aprofitar 
una oportunitat concreta. La convocatòria 2015, que 

es va aprovar amb un pressupost de 3.500.000 € va 
tenir una gran acceptació, i el DARP va publicar el 
passat mes de febrer la línia d’ajuts destinada a les 
inversions relatives a la transformació i comercialit-
zació d’aliments i les relatives a la mitigació del canvi 
climàtic en la transformació d’aliments. 

D’altra banda, el DARP convoca cada any el Premi 
a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA), 
un guardó que s’atorga per fomentar l’esperit inno-
vador del sector agroalimentari, així com per reco-
nèixer les empreses que han tingut més iniciativa en 
el moment d’implementar la innovació en el seu dia 

a dia.

Si ho mirem en perspec-
tiva, els darrers anys els 
hàbits de consum han 
canviat molt i, pel que 
sembla, encara variaran 
més: canals de comercia-
lització com l’e-commerce 
és i serà un dels desenca-
denants juntament amb la 
manca de cultura del pro-

ducte per a ser cuinat. La seva Direcció General 
te prevista alguna estratègia que pugui afavorir 
el producte de proximitat de les petites empreses 
agroalimentàries?

Si, el producte i la venda de proximitat és una de les 
estratègies que el DARP està impulsant clarament 
com a estratègia diferenciadora i de donar valora al 
producte de la nostra terra i que permetrà augmen-
tar el consum dels productes catalans. En aquest sen-
tit, ja en el 2013 el DARP va impulsar el Decret de 
Venda de Proximitat ( DOGC , 24/2013, de 8 de ge-
ner de 2013) que permet fomentar la venda de proxi-
mitat dels productes agroalimentaris de Catalunya, 
mitjançant el reconeixement dels/de les productors/
res agraris/ries que venen els seus productes direc-
tament al/la consumidor/a final o als establiments 

LA INNOVACIÓ ÉS FONAMENTAL PER 
PROMOURE UN SECTOR EFICIENT , 
PRODUCTIU I ADAPTAT A LES NECESSITATS 
DEL MERCAT I DE LA SOCIETAT EN 
GENERAL. UN DELS REPTES DEL NOU 
PLA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE 
CATALUNYA 2014-2020 ÉS ESTIMULAR 
LA INNOVACIÓ I LA TRANSFERÈNCIA 
DE CONEIXEMENTS EN EL SECTOR 
AGROALIMENTARI.
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minoristes i restauració a efectes del que preveu la 
Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de les 
Explotacions Agràries i el Decret Llei 1/2009, de 22 
de desembre, d’ Ordenació dels 
Equipaments Comercials. 

Avui, ja són 1900 productors 
els que estan donats d’alta al 
sistema de venda de proxi-
mitat i 100 Associacions de 
Productors, Tot un èxit si és 
té en compte que encara no 
fa dos anys de l’acreditació de 
la venda de proximitat és una 
realitat. 

De moment, ja hem aconse-
guit posar en marxa la pro-
ducció de productes de proximitat. El nostre gran 
objectiu, es que aquest productes arribin a tots els 
punts de venda i a totes les llars domèstiques.

Per últim, no voldríem deixar passar l’ocasió sense 
preguntar-li per el paper de les interprofessionals. 

Un dels principals objectius de la política agrícola 
catalana és l’orientació de les produccions agràries 
a les necessitats del mercat. Volem flexibilitzar els 
mecanismes d’intervenció per tal de permetre una 
millor adequació de l’oferta agrària a la demanda. 
En aquest sentit sabem que les organitzacions inter-
professionals agroalimentàries han experimentat un 
desenvolupament molt important i s’han configurat 
com a òrgans de coordinació i col·laboració del nos-
tre sistema agroalimentari.

El desenvolupament del sector agroalimentari a Ca-
talunya necessita de nous mecanismes intersectorials 
per a dotar-se de mitjans de vertebració en les seves 
estructures interprofessionals privades que puguin 
permetre l’organització, la cohesió i la col·laboració 
amb relació als objectius de modernització, desenvo-
lupament, competitivitat i internacionalització.

Per això, el passat estiu ja es va publicar la Llei 
18/2015, del 29 de juliol, 
de les organitzacions inter-
professionals agroalimen-
tàries, per tal de poder dis-
posar d’un marc normatiu 
específic a Catalunya, amb 
l’objectiu de fer front a les 
carències normatives que 
teníem en aquesta matè-
ria, i amb l’establiment d’un 
marc jurídic adequat a les 
característiques, les neces-
sitats i les particularitats 
del sector agroalimentari 
català.

Actualment, des del DARP, ja estem treballant 
en el desenvolupament reglamentari d’aquesta Llei, 
i que esperem poder tirar properament endavant 
comptant amb la col·laboració i participació de les 
diferents baules de la cadena alimentària.

EL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR 
AGROALIMENTARI A CATALUNYA 
NECESSITA DE NOUS MECANISMES 
INTERSECTORIALS PER A DOTAR-SE DE 
MITJANS DE VERTEBRACIÓ EN LES SEVES 
ESTRUCTURES INTERPROFESSIONALS 
PRIVADES QUE PUGUIN PERMETRE 
L’ORGANITZACIÓ, LA COHESIÓ I LA 
COL·LABORACIÓ AMB RELACIÓ ALS 
OBJECTIUS DE MODERNITZACIÓ, 
DESENVOLUPAMENT, COMPETITIVITAT I 
INTERNACIONALITZACIÓ.



168 GRAS I MAGRE [ 11

La Federació Catalana de Carnissers i Cansa-
laders-Xarcuters en col·laboració amb el De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació i dins dels actes de Catalunya Regió 
Europea de la Gastronomia 2016, realitzarà dues 
xerrades, en un espai habilitat per a show cooking, 
i degustacions de productes, que estarà integrat dins 
el pavelló de l’Alimentaria Experience (Pavelló 6 – 
Estand E3) 

ALIMENTÀRIA 2016
Del 25 al 28 d’abril tindrà lloc a Fira de Barcelona al recinte de Gran Via, la Fira Alimentària 2016.

Data / hora  25 d’abril’16 - 15 a 16:45h.
Títol de la presentació Innovacions i tast de carn de xai de 

ramat català
Nom persona 
presentació, càrrec

Carnissers artesans de les comarques 
gironines

Data / hora  27 d’abril’16 - 12 a 12:45h.
Títol de la presentació  Xarcuteria evolutiva: vells productes, 

nous conceptes.
Nom persona 
presentació, càrrec

 Sr. Francesc Reina – Mestre Artesà 
Cansalader-Xarcuter
Sr. Josep Dolcet - Veterinari
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FUNDACIÓ ESCOLA

La seva gestació va ser fruit de la visió de fu-
tur que va tenir la Junta del que llavors es de-
nominava Gremi provincial de Cansaladers – 

Xarcuters de Barcelona, liderada per Joan Estapé, i 
de l’esforç personal del Secretari de la Cooperativa 
Artesana Unión Tocinera, Josep Valldosera (+) que 
va ser capaç de convèncer als cooperativistes propi-
etaris del immoble que avui pertany a la Fundació, 
de fer-ne donació de l’ edifici perquè servís de base 
sobre la que es pogués construir el projecte. La gene-
rositat de socis i cooperativistes va fer-ho possible. 

Aquesta referència històrica no pot oblidar-se de dues 
persones més que van ajudar a que fos més fàcil tran-
sitar pel camí iniciat: el prestigiós advocat del Gremi 
i primer Secretari de la referida Fundació, Josep Mª 
Socias Humbert (+), que amb el seu ponderat asses-
sorament va permetre que el projecte es veiés coronat 
per l’èxit; i el periodista Eladio Gutierrez, assessor 
de comunicació de l’entitat en aquell moment, que va 
aconseguir que la presentació del nou organisme gre-
mial transcorregués conforme a la planificació prevista.

La presentació de la Fundació es va desenvolupar en 
el marc del tradicional sopar de germanor gremial 
celebrat en el hotel Arts de Barcelona.

En el curs de l’acte, l’acreditat economista Ernest Lluch 
(+), ex-Ministre de Sanitat i ex-Rector de la Universitat 
Internacional Menéndez y Pelayo, va pronunciar una 
conferencia sobre l’economia general d’Espanya en la 
post crisi de 1.992. Entre altres coses Lluch va dir: “(...)
la política només influeix en la economia quan es fan dis-
barats grossos, perquè el mercat és el que dicta les raons 

20 ANYS DE LA FUNDACIÓ 
OFICIS DE LA CARN
El mes de gener de 1996 es va presentar la Fundació Oficis de la Carn. Sense ànim nostàlgic hem de 
rememorar l’esdeveniment per diferents raons, totes prou importants.

(...)”; “(...) tot allò que sigui posar incertesa a la població 
provoca un retraïment del consum. A l’economia i als de-
mòcrates els interessa que les lleis que es facin durin en el 
temps perquè és la manera de donar estabilitat”.

En la rèplica, Joan Estapé va elogiar el contingut de 
la conferència i sobretot la presencia del conferenci-
ant dient: (…) “per els que hem impulsat aquesta Fun-
dació, constitueix un honor el que una persona del seu 
prestigi hagi pronunciat la conferència inaugural. Avui 
comença la historia particular de la Fundació. Tots n’es-
tem orgullosos i confiem en que serà l’inici d’una etapa 
molt fructífera”; “(…) la Fundació ha de convertir-se en 
una eina del sector per ser utilitzada com a plataforma 
de la formació dels professionals carnis. Estic convençut 
que tot el sector sabrà entendre la necessitat d’unir-nos 
als voltant d’un projecte com aquest”.

Desprès de que Socias Humbert procedís a la lectu-
ra de l’Acta Fundacional, la Junta del Gremi va lliurar 
la insígnia d’Or de l’ entitat a Joan Estapé, posseïdor 
d’un “dinamisme contagiós”, segons va posar de ma-
nifest a l’ hora de la entrega el vice president Eduard 
Escofet, que va destacar la transcendència que el 
nou organisme tindria per a tot el sector carni. 

L’acte, que no va poder comptar amb la esperada 
presencia del premi Nobel de literatura, el cèlebre i 
admirat Camilo José Cela (+), que va trametre una 
carta autògrafa excusant la seva assistència, es va 
tancar amb la intervenció del Diputat del Parlament 
i regidor de l’Ajuntament de Barcelona, Francesc 
Homs, qui va demanar als presents confiança per la 
Llei de Comerç recentment aprovada.
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CURS: PRINCIPIS BÀSICS D’ELABORACIÓ 
DE PRODUCTES CÀRNICS PER A PETITS 
ESTABLIMENTS (1A EDICIÓ)

Els professionals del col·lectiu de petits elaboradors, format per carnissers-cansaladers-xarcuters i 
per petites industries, han anat adquirint les habilitats i coneixements bàsics en matèria d’elaboració 
a partir de les experiències de la pràctica diària als seus propis obradors, i sovint a partir del 
mestratge d’aquells professionals que al seu moment havien fet el mateix.

Avui en dia, per ser capdavanter en qualse-
vol negoci, és més necessari que mai que el 
professional conegui les bases dels processos 

amb els que treballa i a la vegada estigui al dia de les 
darreres novetats tecnològiques, normatives i d’or-
ganització relacionades amb la seva activitat. Així 
doncs, estem d’acord que l’elaboració de productes 
carnis requereix d’uns coneixements especialitzats, 
coneixements que avui en dia no poden obtenir-se 
mitjançant els estudis de formació reglada.

Efectivament, durant uns anys els currículums de 
la formació professional recollien una bona part 
d’aquestes necessitats, però per diferents raons s’han 
eliminat de l’oferta formativa.

Es per aquest motiu que l’Escola dels Oficis de la 
Carn, amb la col·laboració de l’Escola Agrària de 
l’Empordà volen recuperar l’experiència que fa vora 
30 anys ja es va dur a terme amb els cursos de Cha-
cineria primer i de Tecnologia General de la Carn 
després, cursos aquests que van suposar un impor-
tant revulsiu per a una bona part dels professionals 
encara actius avui en dia, i on van adquirir uns co-
neixements que els han estat fonamentals per al seu 
negoci, segons les seves pròpies manifestacions.

Avui, els sectors de la carnisseria, xarcuteria i les 
petites indústries càrnies estan immersos una 

etapa amb noves perspectives i nous reptes, amb 
la incorporació als negocis familiars de gent jove, 
molt ben formada i amb ganes de continuar els 
negocis familiars, que en molts casos es remun-
ten a varies generacions, i adaptar-los i reno-
var-los per ser competitius i viables en l’entorn 
econòmic actual. Però per aquests joves és difí-
cil trobar on poden adquirir o reciclar-se en els 
coneixements tècnics del seu ofici, d’una manera 
senzilla però rigorosa, pràctica i a la vegada en-
tenedora, adaptada als seus obradors i als seus 
processos, i sobre tot explicats per professionals 
com ells.

Tot plegat ens ha portat a recuperar i redissenyar un 
curs que entenem que pot proporcionar als professi-
onals d’avui en dia els coneixements bàsics per asse-
gurar una continuïtat en un ofici tradicional com és 
el de cansalader-xarcuter.

A QUI VA DIRIGIT
El curs va dirigit a joves en actiu, que treballin o 
que hagin començat a treballar en els darrers anys 
en els establiments artesans d’elaboració de pro-
ductes carnis, i no disposin dels coneixements tec-
nològics elementals relacionats amb l’elaboració de 
productes i l’organització del treball en aquests pe-
tits establiments.
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També es dirigeix a aquells professionals que neces-
siten reciclar-se per adaptar els seus processos als 
nous requeriments tecnològics i de tendències que 
imposen els temps actuals.

A l’hora de dissenyar aquest curs s’ha tingut en 
compte que els alumnes poden exercir la pràctica 
d’aquests processos als seus propis obradors de for-
ma immediata i diària, amb l’avantatge de que poden 
traslladar els seus dubtes i consultes, de forma direc-
ta als professors especialistes.

OBJECTIUS
El curs es planteja un conjunt ambiciós d’objectius 
entre els que destaquen els següents:

· Donar a conèixer les bases tecnològiques d’elabora-
ció de productes carnis.

· Actualitzar els coneixements tècnics i legals dels 
processos d’elaboració.

· Adaptar els processos d’elaboració de productes 
carnis a petits establiments.

· Adequar els processos de producció i la composició 
dels productes a les tendències actuals.

· Divulgar i preservar el patrimoni dels productes 
tradicionals de Catalunya, i ampliar-ho amb altres 
productes no autòctons.

· Establir les bases per l’elaboració de productes de 
qualitat amb vocació diferencial dels productes de 
gran consum.

· Assentar les bases per l’estímul de la creativitat i la 
innovació en els petits establiments d’elaboració ar-
tesana.

· Fomentar la relació personal o professional entre 
els alumnes de diferents perfils i procedències, però 
amb la base artesana comuna.

METODOLOGIA
El desenvolupament del curs està basat en una me-
todologia participativa mixta. A les exposici-
ons teòriques dels especialistes s’hi combina la 

demostració pràctica dels processos d’elaboració 
per part de professionals dels sector en actiu, 
amb la possibilitat de la participació dels alum-
nes en el disseny dels productes, l’organització 
del procés i la participació directa en algun mo-
ment de les sessions.

Atès que els alumnes ja estan familiaritzats en 
els processos per la seva activitat diària als seus 
llocs de treball, en una primera part es farà es-
pecial incidència en les bases tecnològiques dels 
d’aquests processos, així com del coneixement de 
la carn i dels ingredients, dels aspectes legals i de 
gestió econòmica. Més endavant, en les sessions 
de planta pilot, es procedirà a il·lustrar aquests 
processos amb la posada en pràctica dels mateixos 
mitjançant l’elaboració presencial dels productes 
de les diferents famílies càrniques, analitzant les 
diferents possibilitats de treball segons formulació 
de producte i tecnologia disponible en cada tipus 
d’obrador. Acabarem amb l’avaluació final i amb la 
discussió pràctica del resultat.

La formació podrà completar-se amb la possibi-
litat de conèixer diferents experiències pràctiques 
mitjançant la visita a empreses del sector.

NÚM. DE PLACES
20 alumnes/edició. Inicialment una edició anual.
Lloc de celebració Aules i planta pilot de l’Escola 
dels Oficis de la Carn.

Fundació Oficis de la Carn. Carrer Consell de Cent, 
80 (cantonada Entença). 08015 Barcelona.

TITULACIÓ
Diploma d’acreditació lliurat conjuntament per 
la Fundació Oficis de la Carn i el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a 
tots els alumnes que hagin assistit com a mínim a 
un 80% de les sessions, del conjunt de mòduls als 
que s’hagin inscrit.
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ENTREVISTA ALS GUANYADORS DEL 
PRIMER PREMI DEL CONCURS DE 
BOTIFARRA D’OU ARTESANA
En Ramón Hernando, en la categoria de botifarra d’ou tradicional, i en David Roig, en la categoria 
de botifarra d’ou innovadora, han estat els guanyadors del primer concurs nacional de botifarra 
d’ou artesana. Amb ells dos hem volgut parla-hi un parell de setmanes després de Dijous Gras per 
tal que ens expliquin quin impacte ha tingut en el seu entorn haver guanyat el Concurs.

Gras i Magre: Com és que us vau decidir con-
cursar?
Ramón Hernando: M’agrada recolzar els actes 
que organitza el Gremi, a més faig botifarra d’ou 
des de que vaig començar  i em sento orgullós, 
doncs la meva clientela sempre m’ha felicitat pel 
bon producte.
David Roig: Per curiositat, i perquè em feia grà-
cia participar.

GiM: Ramón, per presentar-te al Concurs vas haver 
de fer algun canvi en la teva botifarra?
RH: No, cap canvi. La fórmula que faig servir és la 
del meu pare que a la vegada és la que li va ensenyar 
el seu mestre.

GiM: Creus que els productes tradicionals necessi-
ten més recolzament per millorar les seves formu-
lacions?
RH: Crec que els embotits tradicionals són receptes 
antigues que s’han de respectar. Després pots fer al-
tres coses, però aquests no s’haurien de tocar.

GiM: David, i tu, vas fer una botifarra especial pel 
concurs? Creus que la teva innovació pot acabar ar-
relant dins del col·lectiu?
DR: Sí, crec que sí. L’embotit s’ha d’innovar en tots 
els aspectes, ha de deixar de ser trist i s’han d’anar 
fent de nous.

GiM: En general que en penses de les innovacions 
ens els productes tradicionals?
DR: Estic totalment d’acord. Hem d’anar en aquesta 
línia, que jo vaig descobrir gràcies al Francesc Reina, 
doncs la seves innovacions anys enrere van fer que 
jo, i estic segur que més companys, veiéssim que hi 
podíem fer productes diferents amb base tradicio-
nal.

GiM: Quin ressò ha tingut haver estat guanyadors 
del I Concurs Nacional de Botifarra d’Ou?
RM: Una passada! El ressò ha estat increïble, molts 
clients. Han vingut restauradors a comprar, persones 
de molt lluny que li donen un valor gourmet als pro-
ductes, de Lleida, de Girona... Ha estat un efecte de 
prestigi, perquè si la botifarra d’ou és bona la resta de 
productes també.
DR: Molt de ressò, no pensava que els mitjans de co-
municació arribessin a tanta gent. He tingut clients 
molt diversos i de molts llocs que venien expressa-
ment a buscar la botifarra guanyadora.

GiM: Pots donar xifres de producció? Quin percen-
tatge d’increment de vendes has tingut? 
RM: He multiplicat per vuit les vendes de botifarra 
d’ou. Aquest mes de febrer, a partir de rebre el premi, 
hem augmentant les vendes un 15% aproximada-
ment, comptant amb l’efecte de la venda creuada de 
l’elaboració pròpia, blanca, negra, catalana, etc.
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DR: Jo m’atreveixo a dir un 100% respecte de l’any 
passat. Molts dies m’ha faltat producte, no he pogut 
servir tot el m’han arribat ha demanar. També la 
venda creuada ha funcionat.

GiM: Els mitjans de comunicació es van posar en 
contacte amb vosaltres? Us esperàveu haver d’aten-
dre a tants mitjans?
RM: Sí, molts es van posar en contacte, dues televi-
sions i moltes ràdios. No m’ho esperava i no m’espe-
rava que tantíssima gent escoltés la ràdio. Ha tingut 
més impacte la ràdio que la televisió, inclús em van 
trucar des d’Andorra per dir-me que m’havien sentit, 
no m’ho creia l’abast que havia tingut.
DR: No m’esperava tant de ressò, hem sortit fins i 
tot a l’ABC. A mi també m’ha sorprès molt que tanta 
gent escoltés la ràdio i emissores molt diferents Rac 
1, Onda Cero...

GiM: Quin ressò ha tingut entre els teus clients i  en 
el barri en general? 
RM: Per part dels clients, de l’Associació de Boti-
guers, de l’Associació de Veïns del Barri Farró, ha es-
tat una gran acollida, m’han vingut a felicitar i  inclús 
he recuperat antics clients.

DR: Amb els clients molt, han comprat per ells, per 
familiars, per amics i inclús ha vingut gent recoma-
nada per alguns clients. 

GiM: El teu equip de col·laboradors com ho ha vis-
cut i com ha respost?
RM: Amb molta il·lusió i molt implicats. Han estat 
molt contents, tothom ha estat partícip.
DR: Aquesta botifarra només l’he fet jo, no he volgut 
ajuda, sóc molt exigent i puntillós. Però per l’impac-
te que hem tingut han estat molt contents.

GiM: Us presentareu en la propera edició del 2017? 
Que diríeu per animar als companys ha partici-
par-hi?
RM: Clar que em presentaré. I als companys els hi 
diria que s’han de recolzar les activitats que fa el 
Gremi i sobretot les que donen ressò als productes 
tradicionals. S’ha parlat molt i val la pena, dóna 
prestigi i s’ha d’aprofitar.
DR: I tant que vindré. Als companys els diria que 
es presentin, que l’impacte val la pena i sobretot 
per satisfacció personal.
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COMENTARIS GENERALS

En general bona representació i equilibrada de bo-
tifarres d’origen urbà o metropolità i d’origen de co-
marques

Les botifarres presentades, sobre tot a la categoria de 
tradicionals, han reflectit clarament les composici-
ons i les diferents maneres d’elaborar d’arreu.

Jurat: 3 membres Barcelona, 3 membres comarques

En general cal destacar l’alt nivell de les botifarres 
presentades des del punt de vista de la qualitat i de 
la presentació.

S’ha pogut veure la maduresa i la professionalitat del 
col·lectiu. 

A cap de les botifarres presentades s’ha detectat la 
possible presència de colorants artificials.

CONCLUSIONS DEL SECRETARI 
GENERAL DEL JURAT, JOSEP DOLCET

CATEGORIA BOTIFARRES TRADICIONALS
25 Botifarres a concurs.
10 Botifarres finalistes: sobre un màxim de 600 punts 
s’han situat entre els 414 i els 459 punts. En un marge 
de 45 punts s’han situat les 10 finalistes.
Totes responen als cànons tradicionals de les boti-
farres d’ou.
Les puntuacions dels membres del jurat han estat 
molt coherents en totes les botifarres.

CATEGORIA BOTIFARRES INNOVADORES
19 Botifarres a concurs
Llibertat d’ingredients total
Propostes en els extrems.
Resultats de les botifarres fidels als ingredients
S’ha valorat la coherència entre els ingredients i el re-
sultat. També s’ha valorat l’originalitat de la proposta.
La coherència i les votacions del jurat han estat una 
de les característiques.

D’ESQUERRA A DRETA, JOSEP NOGUERA, MESTRE ARTESÀ CONFRARE DE SANT FRUITÓS DE BAGES, SR. JORDI VILA, CUINER DEL 
RESTAURANT ALKIMIA, PRÒSPER PUIG,  MESTRE ARTESÀ CONFRARE DE BARCELONA, PERE DURAN, MESTRE ARTESÀ CONFRARE DE SANT 
SADURNÍ D’ANOIA, RICARD JULIÀ MESTRE ARTESÀ CONFRARE DE BARCELONA I  JOAN RIERA MESTRE ARTESÀ CONFRARE DE VIC.
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ENTREVISTA ENRIC ROSELL

Quins element especial has incorporat? 
Ens vem presentar al concurs a la categoria d’ Inno-
vadora amb la d’Espàrrecs i Bacó. Una botifarra molt 
gustosa de la qual n’estem molt orgullosos. Ja és un 
clàssic dels nostres sabors d’Ou. Es veu, que la vam 
escollir molt bé! 

Com definiries la teva botifarra d’ou? Textura, aro-
ma, sabor, color... 
Li posem forces  espàrrecs verds  passats per la paella 
i trossets de bacó fumat .És una botifarra d’ou d’ un  
sabor molt fi. L’ espàrrec és una verdura exquisida i 
i combina perfecte amb l’ ou. El bacó fumat li dona 
dos valors afegits, el toc a gust a fumat i una presen-
tació més atractiva.

És una botifarra que heu fet especial pel concurs o 
és ja coneguda per la vostre clientela? 
Es ja el tercer any que la fem , normalment procurem 
treure'n un parell de noves cada any, la clientela ja les 
espera, si tenen èxit ja es queden a la llista pel dijous 
gras de l’ any següent.

ENTREVISTES ALS GUANYADORS
Quina és, en opinió teva, la millor manera de de-
gustar aquesta botifarra ? És una botifarra que ja no 
li cal gran cosa. Amb unes bones llesques de pa amb 
tomàquet, Tallada amb brotxetes, combinada amb 
verdura o valgui la redundància una bona truita de 
botifarra d’ou amb Espàrrecs i beicon queda espec-
tacular.

Per degustar-la, quin maridatge proposes per 
aquesta botifarra d’ou?
Per degustar-la, un cava Brut Nature ben fred.

Com valores les iniciatives que el GremiCarn orga-
nitza per als agremiats? 
Aquestes iniciatives són magnifiques! El gremi ha de 
vetllar pel sector, donar suport i impulsar iniciatives 
que elevin el reconeixement de la nostra professió 

Animaries als teus companys a participar en el con-
curs de l’any que ve? 
Aquest concurs és una molt bona manera de incen-
tivar els mestres artesans a innovar, permet donar 
un valor afegit als nostres productes i que la gent en 
parli, que això és molt important.
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ENTREVISTA CARLES ESTAPÉ

Quins element especial has incorporat? 
Xocolata i nous

Com definiries la teva botifarra d’ou? Textura, aro-
ma, sabor, color... 
Tot és com la tradicional, tret del gust propi dels ele-
ments que he incorporat i la textura cruixent que hi 
donen.

És una botifarra que heu fet especial pel concurs o 
és ja coneguda per la vostre clientela? 
És una novetat feta pel concurs.

Quina és, en opinió teva, la millor manera de de-
gustar aquesta botifarra ? 
Crec que, per poder gaudir del contrast de dolç i sa-
lat, el millor seria menjar-la sola.

Per degustar-la, quin maridatge proposes per 
aquesta botifarra d’ou?
Cava.

Com valores les iniciatives que el GremiCarn orga-
nitza per als agremiats? 
Molt positivament. 

Animaries als teus companys a participar en el con-
curs de l’any que ve? 
Per suposat; és una gran manera d’enriquir la professió.

ENTREVISTA DAVID ROIG

Quins element especial has incorporat?
Fetge fresc, codony i vi de Sauternes.

Com definiries la teva botifarra d’ou? Textura, aro-
ma, sabor, color...
Crec que es una botifarra molt encertada en quan 
a textura, aroma i sabor, tot el conjunt de sabors es 
molt bona

És una botifarra que heu fet especial pel concurs o 
és ja coneguda per la vostre clientela?
Si es una botifarra especial per el concurs.

Quina és, en opinió teva, la millor manera de de-
gustar aquesta botifarra d’ou?
Crec que amb una manera ben catalana, un bon pa 
amb tomàquet. 

Per degustar-la, quin maridatge proposes per 
aquesta botifarra d’ou?
Amb vi de Sauternes o un bon Muscat de Rivesaltes.

Com valores les iniciatives que el GremiCarn orga-
nitza per als agremiats?
Molt positives i enriquidores en tots els sentits. Fa 
trenta-dos anys ja que vaig fer el primer curset al 
Gremi.

Animaries als teus companys a participar en el con-
curs de l’any que ve?
I tant que els animaria.

Havent guanyat aquesta primera edició del Con-
curs, creus que tindrà ressò entre la teva clientela?  
Esperes un increment de vendes el pròxim Dijous 
Gras?
Si. La gent cada any espera les nostres botifarres, en-
guany farem divuit classes de botifarres d´ou.

ENTREVISTA FRANCESC VILARDELL 

Com definiries la teva botifarra d’ou? Textura, aro-
ma, sabor, color...
La botifarra d’ous de Cal Noc es caracteritza per la 
seva textura suau i melosa  un intens sabor a ou, mol 
ajustada de sal i amb un record  de pebre quant passa 
per la gola, el seu color groc natural es fruit d’uns ous 
de primera qualitat.
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Has elaborat una botifarra especial o és l’habitual 
que feu a l’obrador?
La botifarra d’ous que em elaborat es la que oferim 
habitualment als nostres clients , l’únic que potser 
em fet  es posar-hi el màxim de interès  en fer-ho el 
millor possible.  

Te algun secret la teva botifarra d’ou? 
Una botifarra d’ous clàssica pocs secrets pot tenir, 
ara be, aconseguir uns ous de  qualitat màxima i fer-
li un amassat manual com es feia antigament potser 
que sigui el seu petit secret.

Quina és, en opinió teva, la millor manera de de-
gustar la botifarra d’ou? 
Sens dubte  la millor manera de  degustar la boti-
farra  d’ous es calenta sortint de la caldera pro com 
axó no es possible per tothom em de convenir que el 
principal es que no estigui freda, o sigui deixar-la a 
temperatura ambient una bona estona abans de con-
sumir-la.

Per degustar-la, quin maridatge proposes per 
aquesta botifarra d’ou?
Ja   que parlem d’una botifarra d’ous clàssica jo 
proposaria la formula mes clàssica, amb un bon pa 
em tomàquet  in un vi negra suau que acompanyi 
sense dominar, ara be si som agosarats i ens agrada 
experimentar  també podríem acompanyar-la amb 
uns dauets de codonyat que donen el contrapunt 
dolç i salat  que també agrada a molta gent.

Com valores les iniciatives que el GremiCarn orga-
nitza per als agremiats?
Dons les valoro molt be , tot el que sigui fomentar  l’ in-
terès per millorar  tindrà  un efecte  positiu, el lema d’un 
cansalader hauria de ser, sempre ho podem fer millor.  

Animaries als teus companys a participar en el con-
curs de l’any que ve? 
Jo els animaria  a  competir , sense pensar em gua-
nyar, l’important es intentar fer-ho el millor  que sa-
bem ,i si per sort guanyem dons millor que millor.
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ENTREVISTA JORDI VIVET

Com definiries la teva botifarra d'ou? Textura, aro-
ma, sabor, color... 
Textura suau, sabor amb gustet d'ou natural, aroma 
amb tons de pebre blanc i negre

Has elaborat una botifarra especial o és l’habitual 
que feu a l’obrador? 
Si cada any en fem de mes de 12 menes per dijous 
gras, i durant l'any anem variant a part de la d'ou 
normal cada setmana.

Te algun secret la teva botifarra d'ou? 
Potser al estar feta una part amb porc duroc i sobre-
tot amb matèries primeres de molta qualitat, el pebre 
acabat de moldre...

Quina és, en opinió teva, la millor manera de de-
gustar la botifarra d’ou? 
A tallets petits sense pell i provant-la de diferents 
gustos poc a poc per assaborir-ho be.

Per degustar-la, quin maridatge proposes per 
aquesta botifarra d'ou? 
Un bon vi negre.

Com valores les iniciatives que el GremiCarn orga-
nitza per als agremiats? 
Ho trobo molt be, ja que així s'en fa mes ressò de 
cara al public en general. Quan hi han festes impor-
tants com es la de dijous gras. Animem al gremi a 
fer mes activitats d'aquestes perquè així millorarem 
encara mes.

Animaries als teus companys a participar en el con-
curs de l'any que ve? 
Si hi tant , ja n'hi han molts d'avisats i l'any que be si 
es fa serem molta colla. 
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ENTREVISTA JOSEP TERRADELLAS

Com definiries la teva botifarra d’ou? Textura, aro-
ma, sabor, color...
La textura es melosa, gustosa, amb la sal al punt  i 
color groc sense veure’l artificial

Has elaborat una botifarra especial o és l’habitual 
que feu a l’obrador?   
Es la botifarra que fem normalment a l’obrador

Te algun secret la teva botifarra d’ou?      
Cap

Quina és, en opinió teva, la millor manera de de-
gustar la botifarra d’ou?     
Amb  llesques de pa amb tomàquet

Per degustar-la, quin maridatge proposes per 
aquesta botifarra d’ou?  
Amb un bon cava

Com valores les iniciatives que el GremiCarn orga-
nitza per als agremiats?  
Una bona idea i a  més crec que tindrien que  pen-
sar amb fer-ho amb altres productes  tradicionals 
de xarcuter  (bull negre ,bull blanc, botifarra ne-
gra, etc...).

Animaries als teus companys a participar en el con-
curs de l’any que ve?   
Si 

Quin ressò ha tingut entre la clientela i com han 
anat les vendes?
La resposta ha sigut boníssima, el fet de parlar-ne els 
diaris (entrevista a la radio local ) tant a nivell co-
marcal i local i a més hem fet propaganda a través de 
la nostra web i facebook. Les vendes de la botifarra 
d’ou han pujat.
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ENTREVISTA MONTSE ESQUIUS

Quins elements especials has incorporat?
En la nostra botifarra d’ou hi hem incorporat espi-
nacs frescos de temporada, així com també safrà per 
a donar-li un color més viu i l’ou.

Com definiries la teva botifarra d’ou? Textura, aro-
ma, sabor, color...
Aquesta botifarra ens permet apreciar un gust fi, ja 
que és  molt suau de paladar i té una textura molt 
melosa gràcies als espinacs.

És una botifarra que heu fet especial pel concurs o 
ja és coneguda per la vostra clientela?
Fa uns quants anys que elaborem aquesta botifarra 
d’ou i la veritat és que és força coneguda per a la nos-
tra clientela. Tanmateix, és acceptada positivament i 
amb molt d’èxit.
És per aquesta raó que vam decidir presentar-la al 
concurs.

Quina és, en opinió teva, la millor manera de degus-
tar aquesta botifarra d’ou?
Personalment, degustaria aquesta botifarra d’ou acom-
panyada de pa amb tomàquet i un bon oli d’oliva.

Per degustar-la, quin maridatge proposes per 
aquesta botifarra d’ou?
El maridatge més apropiat per a aquest producte és 
una copa de vi blanc o, si es prefereix i depenent dels 
gustos, de cava brut. 

Com valores les iniciatives que el Gremi Carn 
organitza per als agremiats?
Des del meu punt de vista, considero que el con-
junt d’iniciatives i projectes que organitza el Gre-
mi Carn, ens ajuden a motivar-nos i a seguir vet-
llant pels nostres productes que formen el nostre 
ofici. Així doncs, ho valoro molt positivament 
per atots els artesans.
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Animaries als teus companys a participar en el con-
curs de l’any que ve?
Sens dubte. Per part meva animo a que tothom s’en-
gresqui a participar-hi. 

ENTREVISTA RAMON HERNANDO

Com definiries la teva botifarra d’ou?  Textura, 
aroma, sabor, color...
Es una botifarra esponjosa,tendre,amb la sal justa, 
toc de pebre blanc al final i color natural del ou 
ben cuit.
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Has elaborat una botifarra especial o és l’habitual 
que feu a l’obrador?
Es la botifarra que elaborem i venem normalment a 
la botiga

Te algun secret la teva botifarra d’ou?
Si, com tots els artesans sabem, mòlt bona matèria 
prima,ous de qualitat,carns selectes,i una de les co-
ses que passa per alt  sobretot la indústria gran ,una 
acurada selecció d`especies i ingredients (sal i pe-
bres)  de les millors qualitats possibles.

Quina és, en opinió teva, la millor manera de de-
gustar la botifarra d’ou? 
A temperatura ambient / mica calenta. S’ha de treure 
de la nevera una hora abans .

Per degustar-la, quin maridatge proposes per 
aquesta botifarra d’ou?
Amb pa i  tomàquet ,y un bon cava ben fred.

Com valores les iniciatives que el GremiCarn orga-
nitza per als agremiats?

Son molt interessants,  tan aquest concurs, cóm la 
creació de la confraria, els dissenys  de publicitat per 
producte y per temporades. Son coses que hem de 
potenciar,
També l`escola del Gremi ,on tant hem après de ela-
boracions i bones practiques.

Animaries als teus companys a participar en el con-
curs de l’any que ve?
Es clar , quants mes siguem mes pes tindrem a l`hora 
de transmetre els nostres productes, som molts i tot-
hom a Catalunya segur que te un artesà xarcuter/can-
salader a prop, on comprar aquestes delicadeses. Les 
diferencies entre lo Artesa i lo industrial son abismals.

Havent guanyat aquesta primera edició del Concurs, 
creus que tindrà ressò entre la teva clientela?  Esperes 
un increment de vendes el pròxim Dijous Gras?
Crec que si, que comportarà un increment de vendes 
,a la gent li agrada anar a comprar articles  amb certi-
ficat d’excel·lència o premium ,que han estat guanya-
dors de concursos o tenen mencions.
Em prepararé per fer mes botifarres .

LES BOTIFARRES QUE NO VAN SER DEGUSTADES ES VAN LLIURAR A CÁRITAS
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PATROCINADORS DE L’ESCOLA 
PROFESSIONAL DE LA FUNDACIÓ OFICIS 
DE LA CARN

Com en les darreres edicions d’aquesta revista, la Fundació Oficis de la Carn agraeix la participació 
i col·laboració de i a totes aquelles empreses que participen en el dia a dia de l’Escola Professional 
d’aquesta Fundació, per tal de millorar i innovar el servei formatiu ofert per la mateixa. Així, a con-

tinuació, us presentem les empreses col·laboradores:

ESPÈCIES TEIXIDOR

Circumval·lació, 108-110
08240 - Manresa, Barcelona
Tel. 93 874 12 00

SUMINISTROS PEMECE, S.L.

Fàbrica de detergents industrials
C/ Cobalt, 125 - nau 7
08907 L’Hospitalet (Barcelona)
Tel. 93.338.92.08
www.pemece.com

TECNOTRIP

Gerent: Sr. FERRER, L’Alguer, 22 P. 
I. Nord,
08226 Terrassa, Barcelona
Tel. 93 735 69 69
www.tecnotrip.com

SISTEMAS DE ENVASADO ZERMAT, 
S.L.

C. Carrasco i Formiguera, 4
Pol. Ind. Can Llobet · 08192 Sant 
Quirze del Vallès · Barcelona (Spain)
Tel. (+34) 937 103 011 | Fax. (+34) 
937 120 811
E-mail. zermat@zermat.net
www.zermat.es

BANC SABADELL

Plaça Catalunya, 1, 08201 Sabadell, 
Barcelona (Espanya),
Tel. 902 323 555,
Des de l’estranger: +34 902 323 555
info@bancsabadell.com

BARNAPES

Sistemes de pesatge
C/ Floridablanca, 98
08015 Barcelona
Tel. 93.424.84.55
www.barnapes.es

CRUZ, SL - CONSTRUCCIONES 
FRIGORÍFICAS

Gerent: Sr. Cruz
Av. Cerdanya, s/n, P.I. Pomar de Dalt, 
nau 25-26
08916 Badalona, Barcelona
Tel. 93 465 00 65
www.cruzsl.es

WINTERHALTER IBÉRICA, S.L.U

Lavavajillas y Sistemas de Lavado 
Industrial
C/ Diderot, 28 · Polígono Industrial 
Guadalhorce
29004 Málaga
Tel. 952.247.600
www.winterhalter.es

MAFRIGES

Barri Serrallonga, s/n
08571 St. Vicenç de Torelló, 
Barcelona.
Tel. 93 859 27 11.
www.mafriges.com

ISS HIGIENE AMBIENTAL 3D, S.A.

Control Integrat de Plagues.
c/ Cobalt, 58
08907 Hospitalet de Llobregat
Tel. 93.340.72.00 / 900 811 600
www.iss.es

RATIONAL IBÉRICA

Ctra. De Hospitalet, 147-149 
Cityparc / Edif. París D
08940 Cornellà (Barcelona)
Tel. 93 475 17 50
www.rational-online.es

IRINOX - INDEGAMMA SERVEIS S.L.

C. Calàbria 83
08530 La Garriga, Barcelona.
Tel. 938 718 023.
info@indegamma.com
www.indegamma.com
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IRINOX NOU PATROCINADOR DE L’ESCOLA 
PROFESSIONAL DE LA FUNDACIÓ OFICIS 
DE LA CARN

Des del passat mes de març i després d'una 
gran presentació, l'Escola dels Oficis de la 
Carn compta amb un nou equip per l'aula de 

cuina, es tracta del nou sistema multifresh de IRI-
NOX, distribuida per Indegamma.

Aquestes empreses se sumen al quadre de patroci-
nadors que fan que la nostra escola estigui equipada 
amb la maquinària més avançada del mercat.

Volem agrair des d'aquestes pàgines de Gras i Magre 
la confiança dipositada per Indegamma i Irinox, així 
com de la resta de patrocinadors que troben en la 
nostra escola un bon aparador pels seus productes a 
més de donar suport al nostre col·lectiu.
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VISITA DE DELS ALUMNES DE L’ESCOLA DE LA 
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DES 
PYRÉNÉES-ORIENTALES (PERPINYA)

BARCELONA

GREMIS

Els dies 14, 15 i 16 de març vàrem tenir la 
visita de 16 alumnes i 2 professors del curs de 
carnisseria xarcuteria de l’Escola de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-
Orientales (Perpinya), d’acord amb el conveni 
signat pel Gremi amb aquesta escola l’any 2013.

El dilluns 14 de març al matí vàrem anar a visi-
tar l’Escola de la Fundació, on el seu Director 
va poder explicar al grup les activitats forma-

tives i de comunicació que es duen a terme així com 
el programa de visites a botigues, mercats i obradors. 
Desprès d’un agraït esmorzar, anàrem cap al Mercat 
de la Boqueria on el senyor Òscar Ubide, gerent 
del Mercat, ens va explicar el passat, present i futur 
d’aquest Mercat emblemàtic de Barcelona. Als nos-
tres visitats els va impactar la quantitat de turistes 
al Mercat barrejats amb compradors barcelonins; la 
gran quantitat de gent va dificultar però fer comen-
taris professionals davant de parades molt interes-
sants.
El grup tenia reservada taula per dinar al restaurant 
del soci Casanovas catering al carrer de la Diputació. 
La tarda la vàrem aprofitar per visitar, entre altres 
coses, la Casa Batlló.

El dimarts 15 a primera hora estàvem a l’obrador del 
soci recentment premiat amb la millor botifarra d’ou 
del 2016, senyor Ramón Hermando qui els va fer una 
llarga explicació sobre l’organització d’un obrador 

artesà de productes tradicionals. Seguidament vam 
poder visitar el Mercat de Felip II i la botiga del soci 
senyor Jaume Gasch on els alumnes no se’n van estar 
de comprar pernil i fuet. A l’hora convinguda ja es-
tàvem al restaurant Versalles on vàrem rebre la visita 
del Sots President del Gremi, senyor Pròsper Puig.
A les quatre de la tarda ja estàvem a l’Illa Diagonal, 
on l’encarregat de la botiga de Xarcuteries Mas  ens 
va atendre fantàsticament i va donar resposta a totes 
les preguntes que els alumnes van fer sobre el món 
del pernil, pernil que no es van estar de degustar...

Dimecres 16 el grup va començar el dia visitant el 
modern Mercat del Ninot, on van ser rebuts pel seu 
President, el senyor Eduard Escofet, qui els va fer fi-
xar en les diferents ofertes de carn, productes de xar-
cuteria, formatges i sobre tot...l’oferta de degustació 
que hi ha en aquest Mercat recentment remodelat.
Al sortir ens apropem a Xarcuteries Bosch, al barri 
del Clot, on tots presentem molta atenció a les expli-
cacions del Jaume i la Silvia, qui ens prepara un bon 
menú que desfruitem menjant-lo allà mateix.
Sortint de can Bosch, l’autocar ja esperava als alum-
nes. Han estat tres dies profitosos per a tots. Segur 
que ells s’han endut una gran impressió de la forma 
de treballar i de presentar els productes. L’any vinent, 
una nova fornada de futurs carnissers segur que vol-
dran tornar a visitar Barcelona. Els esperem.

Pere Duran
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GIRONA

La botifarra dolça va formar part dels aperitius 
d’una de les escenes de la pel·lícula Ocho 
Apellidos Catalanes.

LA BOTIFARRA DOLÇA A “OCHO 
APELLIDOS CATALANES”

Es tractava d’un aperitiu elaborat amb les dul-
ses: la botifarra dolça cuita, creada i cuina-
da pels carnissers del Gremi de Carnissers 

i Xarcuters artesans de les comarques gironines. 
També a les dulses l’acompanyaven una mini poma 
cuita amb canyella i una torradeta sucada amb l’al-
mívar de les dulses.

La botifarra dolça és un producte elaborat única-
ment pels carnissers artesans. Consta de carn ma-
gre de porc, sucre, canyella i pela de llimona. A les 
carnisseries la pots trobar crua, seca com a fuet, en 

elaboracions de carnisseria com pollastres farcits, 
didalets de dolça amb cansalada, rostits, panellets. I 
també la pots començar a trobar en algunes cartes de 
restaurants amb plats que van més enllà de la recepta 
original. 

La nostra aportació al càtering “filmat” de la pel·lí-
cula va ser gràcies al propietari de l’Hotel Alga, hotel 
de Calella de Palafrugell on van residir els actors del 
rodatge, l’hotel Peninsular de Girona i president de 
l’associació Zona U de Girona, el Sr. Xavier Nicolaz-
zi, una gran persona i un gran professional.

Des del Gremi estem molt contents de poder difon-
dre els nostres productes, únics i de la terra, en pro-
jectes fets a les terres gironines.
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CURS DE XARXES SOCIALS AMB 
EL MÒBIL PER A PROFESSIONALS 
ENFEINATS

Al mes de gener el Gremi de Carnissers i Xar-
cuters artesans de les comarques gironines i 
el Gremi de flequers artesans de Girona van 

organitzar conjuntament un curs de xarxes socials a 
la seu dels flequers a Girona. El curs estava promogut 
per l’Escola de Capacitació Agrària de l’Empordà. 

El curs estava dirigit als professionals dels dos sec-
tors per tal de familiaritzar-los en l’ús del mòbil 
amb una visió comercial. S’hi van treballar aptituds 
bàsiques de l’entorn digital tals com penjar fotos, 
editar entrades o actualitzar les pàgines de Facebo-
ok dels seus comerços. L’enfocament del curs va ser 

eminentment pràctic, amb el mòbil, per tal d’inte-
grar els coneixements tractats en el seu dia a dia.

També es van presentar aplicacions interessants per 
al mòbil tals com: Instagram, Twitter, Pinterest, Go-
ogle Plus, YouTube, etc. Tot un món de recursos per 
apropar els comerços als clients a través del seu mò-
bil.

Al mes de febrer es va fer una segona edició del curs 
de xarxes socials a la seu de l’IRTA a Tàrrega, i es 
preveu que durant el segon trimestre s’ofereixin no-
ves edicions.
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Botifarra dolça: embotit català, originari de l’Empordà i el Gironès, que serà ben aviat en boca de 
tots i a l’estómac de tothom.

26 MANERES DE CUINAR LA 
BOTIFARRA DOLÇA

Heu vist mai la pel·lícula Supersize me (2004) 
?  Pels que no, és un documentari d›un 
americà que durant un mes sencer no va fer 

altra cosa que esmorzar, dinar i sopar al McDonalds. 
Com us deveu estar imaginant ara mateix, l›indivi-
du en qüestió acaba fastiguejat de menjar malament 
i encara pitjor de salut. Bé, doncs els del gremi de 
carnisssers i xarcuters de les comarques gironines 
es van plantejar un repte similar però amb un re-
sultat molt més reeixit: pensar diferents maneres de 

menjar botifarra dolça: per esmorzar, per dinar, per 
sopar, d›entrant, primer, plat principal o postres. 

No es tractava, es clar, que mengem botifarra dolça 
tots els dies, sinó que disposem d’opcions per do-
nar-li un toc dolç a la nostra botifarra. Els en van 
sortir 26 de diferents, però segurament se us n’acu-
diran més. Es van reunir el mes d’octubre de l’any 
passat per posar-ho en comú i no van deixar ni la 
mostra, s’ho van cruspir tot, així que podem sospitar 
que era bo. 
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PEL DIJOUS GRAS LA BOTIFARRA 
D’OU DELS CARNISSERS MENJARÀS

En motiu del dijous gras o dijous llarder, que 
enguany es celebra el dia 4 de febrer de 2016, 
el Gremi ha fet vàries accions per promoci-

onar aquest producte tradicional i típic del carnes-
toltes. Un producte que es troba a les carnisseries 
artesanes de Catalunya. 

Les carnisseries artesanes gironines han promocio-
nat la botifarra d’ou a través de les xarxes socials, dels 
seus punts de venda i també de les escoles. 

A través de les xarxes socials, han difós al facebook 
del Gremi (www.facebook.com/gremicarngirona) i 

Benvolguts, 

El Gremi de Carnissers i Xarcuters de les Comarques Gironines és una entitat sense ànim de 
lucre que representa més del 80% de les carnisseries artesanes del nostre territori i té entre 
les seves funcions: informar, promoure i compartir tot allò relacionat amb les carnisseries i 
xarcuteries artesanes. 
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Servei integral 
per al professional 
de la carn

C/Potosí, 28-30 - 08030 Barcelona.
Sortida 30 de la Ronda Litoral (al costat de La Maquinista)
Horari: De dilluns a dijous, de 8.30 a 17.30 h. Divendres, de 
8.30 a 14.00 h. Aparcament per als nostres clients
Tel: 93 360 09 70
pratsnadal@pratsnadal.com · www.pratsnadal.com

Mescles 
d’espècies i 
preparats

Marinades i 
adobats

Ingredients i 
additius

Estris 
i petita 
maquinària

Equipament 
professional

Tripes 
artificials i 
naturals

Instagram dels carnissers les fotografies de la seves 
botifarres d’ou, tan les normals com les especials. 

Més de 20 varietats de botifarra d’ou es poden 
trobar arreu de les carnisseries; d’ou amb reme-
nat d’alls tendres, gambes; d’ou amb bolets; d’ou 
amb escalivada; d’ou amb sobrassada; d’ou amb 
patates xips; d’ou amb calçots; d’ou amb espinacs, 
panses i pinyons; d’ou amb verdures; d’ou amb 
xocolata, etc. 

Als punts de venda el Gremi ha proporcionat un 
tríptic informatiu amb uns dibuixos il·lustratius 
del que es necessita per a fer la botifarra d’ou. Els 
carnissers que han volgut han difós aquest tríp-
tic a les escoles més properes amb l’objectiu de 
difondre la botifarra d’ou als més petits i als seus 
pares. 



36 [ GRAS I MAGRE 168

CARNISSERIA NAVARRA, UN PUNTAL 
DE LA MOSTRA GASTRONÒMICA DE 
PERALADA 

Escenari idíl·lic, els jardins i l’envelat del Casino 
Castell de Peralada... un cop situat a l’escena-
ri només falta gaudir dels actors, diu l’Alfons 

Navarra de Carnisseria Navarra, mostrant-nos les 
elaboracions que ha preparat per l’ocasió: Botifarra 
dolça amb cansalada de sal i pebre, mini hambur-
gueses de bou amb foie, de vedella amb bitxo i pi-
lotilles de carn de perol. D’altra banda, intervé en 
Pere, germà gran de la mateixa carnisseria, dient que 
aquest any, les Dulses son les ninetes dels seus ulls. 
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LA MARATÓ  
DE TV3

Gràcies a tots els carnissers i als 
seus clients varem poder aportar a 
la causa de la MARATÓ DE TV3 un  
total d’10.510’00€. Un gran èxit per 
tots. Felicitats!!!
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SENSE PARAR DE COMPARTIR... 
VISITA DE CARNISSERS D’ARREU 
DE CATALUNYA A LES COMARQUES 
GIRONINES

Companys de Vilassar de Dalt, Castellar 
del Vallès, Igualada, Barcelona, Sentme-
nat, Arenys de Mar, Tarragona, La Pobla 

de Segur, Sant Vicenç dels Horts i Blanes, ... tots 
membres de la segona promoció del curs d’Espe-
cialització Direcció d’Establiments Comercials 
(ESCODI) van visitar diferents establiments de les 
comarques gironines per conèixer la diferenciació 
existent entre formes de treballar a cada territori. 

El grup va poder visitar diferents models d’èxit a Girona, 
Carnisseries Can Juandó -com ha model de negoci fami-
liar amb quatre botigues-, Carnisseria Roca de Banyoles 
-amb dos punts de venda i un restaurant- i Casa Daniel 
-una botiga d’un poble petit amb un obrador a la última-. 

La visita va finalitzar amb un dinar informal, a peu dret, 
de les especialitats que els carnissers de les comarques gi-
ronines van presentar i compartir amb tots els companys. 
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TARRAGONA

L’esdeveniment popular que s’ha consolidat con 
un acte tradicional del programa de  festes del 
carnestoltes  va comportar la degustació de 

més de 1.000 racions, amb un notable increment del 
consum del producte en els establiments

LA FESTA DE LA BOTIFARRA D’OU
Novament el Gremi de Carnissers, Cansaladers i Xarcuters de les Comarques Tarragonines 
de la ma de l’Associació de Venedors del Mercat Central i amb l’ inestimable col·laboració del 
Mestre Artesa Vicenç Bardolet va oferir als tarragonins i tarragonines el tast popular de la 
botifarra d’ou, acte que es va celebrar el dijous gras i el divendres de Carnaval.



Fent un repàs a la història de la Xatonada Popu-
lar, aquesta va sorgir de l’idea de fer un concurs 
de mestres xatonaires fa 30 anys, afegint-se a 

l’any següent la iniciativa d’ensenyar als nens de la 
terra a fer xató. El que va començar com un joc a 
petita escala ha arribat enguany a la participació de 
240 infants interessats en aprendre a elaborar aquest 
exquisit plat.

Com cada any el municipi del Vendrell aprofita 
aquesta multitudinària jornada per programar dife-
rents activitats paral·leles com espectacles d’anima-
ció, jocs infantils, trobada d’intercanvi de plaques de 
cava, actuació de la colla castellera Nens del Vendrell 
i tres tallers relacionats amb els ingredients del xató 
i amb la cuina que incorpora la ciència per fer emul-
sions, gelificacions i esferificacions.

La nostra agremiada Imma Arroyo és una paradis-
ta habitual de la Fira a la que assisteix des de fa 20 
anys i on exposa el seu producte estrella: “botifarra 
de xató”, fet a base de botifarra blanca i salsa de xató 
i que degut al seu èxit comercial, l’ofereix durant la 
temporada d’hivern a la parada del mercat. Junta-
ment amb la botifarra de xató també ofereix altres 
productes artesanals vinculats amb la festa, com el 
paté de xató, el paté de calçotada i altres delicates-
sens relacionades amb aquesta salsa que tenen una 

XATONADA POPULAR
La població del Vendrell va celebrar el passat 14 de febrer la Xatonada Popular amb el 30è Concurs 
de Mestres Xatonaires, la 29a Exhibició de Xatonaires Infantils i la 23a Fira de productes alimentaris 
naturals i artesanals. 

bona acollida entre el públic assistent, i lògicament, 
aprofitant les dades en les que es celebra la fira, tam-
bé presenta la seva botifarra d’ou. 
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El comerç necessita del turisme a Barcelona   per se-
guir creixent.

La Boqueria va ser nomenada el 2005 com a millor 
mercat del món. Estar en el rànquing dels primers 
no és fàcil, i òbviament la seva fama crea opinions 
per a tots els gustos. Darrerament s’ha obert un de-
bat d’opinió sobre l’excés de turisme que rep el mer-
cat de la Boqueria.

Afortunadament l’evolució sempre és present, i la 
Boqueria no escapa d’ella. En moltes ocasions jo 
també tinc nostàlgia del passat, però ràpidament 
entenc que és això passat i que les coses canvien i 
ara tot avança excessivament ràpid, depenem de te-
lèfons mòbils i del correu electrònic, Internet,......etc. 
Al Mercat passa exactament el mateix.

Afortunadament Barcelona és una ciutat amb po-
tencial turístic, i sempre dic que les ciutats es conei-
xen en moltes ocasions pels mercats. La Boqueria és 

Jordi Mas

Conseller delegat MAS GOURMETS
Fundador y Director Ejecutivo CREARMAS

Profesor Graduat en Comerç i Distribució. 
ESCODI - UAB

LA BOQUERIA, ADAPTAR-SE A NOUS 
TEMPS I NOVES NECESSITATS.

DOSSIER

el segon lloc turístic més visitat de la ciutat, des del 
meu punt de vista és un valor a tenir en compte, i és 
excel·lent veure com conviu turisme i residents.

La Boqueria rep més de 40.000 persones diàries i això 
no és fàcil de pair. Per venir amb la cistella a comprar 
a vegades és molest l’excés de gent, però hem d’en-
tendre que ser gran requereix tenir de vegades de la 
necessitat de resignar-se i adaptar-se. Voler vendre 
sense trànsit de flux de gent és una mica difícil. 

Alguns paradistes moltes vegades es queixen que els 
turistes no compren. Tanmateix consumeixen als 
bars, on el producte en nombroses ocasions prove-
nen dels establiments del mercat.
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Cal fer una doble lectura, i és que poder ser un 
lloc d’atractiu turístic té els seus avantatges i in-
convenients.

El que és una realitat és que la Boqueria no és un 
mercat de barri i imposar-lo seria un error. No es pot 
anar en contra de l’adaptació del comerç.

Desafortunadament dels 40 mercats que hi ha a Bar-
celona,   ja ens aniria bé que arribés una mica de tu-
risme al de Sant Andreu o Abaceria; possiblement 
ajudaria a les vendes i especialment en l’estat anímic. 

Els llocs buits sempre estan buits i els llocs plens 
sempre estan plens. Hi ha com un imant i un repel-
lent.

El turisme de vegades t’ajuda a ser creatiu. En mol-
tes parades de la Boqueria s’han llançat productes 
per al turisme que són ben rebuts pel resident. Estic 
desitjant que les carnisseries llancin el seu pack de 
tàrtars per poder gaudir de la millor carn recorrent 
el mercat, les peixateries ens poden sorprendre de la 
mateixa forma amb tàrtar de tonyina i de salmó i de 
moltes varietats més. (Encara que clar la normativa 
també requereix d’adaptació). 

La gastronomia és gran i la Boqueria la posa en boca 
dels seus clients. 

La Boqueria segurament haurà de reinventar-se mi-
llor per poder ser més excel·lent, però el que és una 
realitat és que avui és una marca de la ciutat i hem 
assaborir l’èxit de fer marca internacional. Boqueria 
ven a la ciutat de Barcelona a l’exterior i això no és 
tasca fàcil.

Si prenem com a exemple altres ciutats cosmopolites, 
veiem com a Londres Harrods s’alimenta de turisme, a 
Paris la Epicerie, Lafayette i Fauchon exactament igual. 
El mercat de Berlín o d’Estocolm, viu també una gran 
acollida al turisme i l’acullen amb entusiasme. 

Ser gran té els seus avantatges i inconvenients; l’adap-
tació és només per als que evolucionen i la Boqueria 
vol ser sempre excel·lent i un referent mundial.

No hem d’oblidar mai que cal adaptar-se sempre als 
temps actuals, i avui la Boqueria demana a crits re-
novar al futur, tant en mix comercial com en saber 
reinventar-se en l’adaptació de convivència de turis-
tes i residents. 

El creixement intel·ligent part per fusionar les dues 
necessitats i demandes i no per enfrontar-les. Cre-
ar, trànsit, cultura, atractiu turístic, fusió de cuines, 
fusió de productes gastronòmics, i un mercat amb 
producte local, és possible. 

La millor fusió a la Boqueria és que la unió l’establei-
xi la gastronomia local i del món.
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PROgressar:
Financem fins al 100%
dels teus projectes
professionals.
Vols progressar? Nosaltres t’ajudem a fer-ho. Financem fins al 100% dels
teus projectes professionals amb unes condicions exclusives, un tipus
d’interès preferent i unes comissions reduïdes.

Si ets membre del Gremi de Carnissers Cansaladers Xarcuters de
Barcelona i Comarques i vols promoure la teva feina, protegir els teus
interessos o els teus valors professionals, amb Banc Sabadell ho pots fer.
Et beneficiaràs de les solucions financeres d’un banc que treballa en PRO
dels professionals.

Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses.
O el que és el mateix, el banc dels millors professionals: el teu.

Truca’ns al 902 383 666, identifiqui's com a membre del seu col·lectiu,
organitzem una reunió i comencem a treballar.

bancsabadell.com

El banc de les millors empreses. I el teu.

AHEEEHAPEIALCEKNHOMGFPLAIPAHEEEHA
BNFFFNBPFPIDELIGJOICNDMPBPBNFFFNB
CFGCLNFIEMAFBKGPBFOCDFMIOHIOFHBIB
NOFPGGFAPCHIDBBDKDCBOOGHHAOAFDILP
BAMAKHFOBECOHHAIEMJOIHEKICCJBADFC
EFLPDNFJKNMOOMFDIFPCKBLBMOIONKFIJ
MFFNFFEHLJMDMHHDLDDJOIOIAHFHAEMOG
APBBBPAPIBJFIFAIMOLGBHCEEHEEGJHJG
HHHHHHHPHHPHPHPHPPHPPHPHPPPHHHHPP

Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’
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enriquedans.com 
Enrique Dans es Professor de Sistemes de Informa-
ció en IE Business School des de l’ay 1990. Llicenciat 
en Ciències Biològiques per la Universitat de Santi-
ago de Compostela, va cursar un MBA en l’Institut 
d’Empresa, es va doctorar (Ph.D.) en Sistemes d’In-
formació en UCLA, i va desenvolupar estudis post 
doctorals en Harvard Business School. 

En el seu treball com a investigador, divulgador i as-
sessor estudia els efectes de la tecnologia sobre les 
persones, les empreses i la societat en el seu conjunt. 

BLOGS A més de la seva activitat docent en IE Business 
School, desenvolupa tasques d’assessoria en vàries 
“startups” i companyies consolidades, és col·labora-
dor habitual en varis mitjans de comunicació en te-
mes relacionats amb la xarxa i la tecnologia, i escriu 
diàriament des de fa més de dotze anys en el seu bloc 
personal, un dels més populars del món en llengua 
espanyola.

elblogsalmon.com
Bloc molt popular a Espanya. Els temes principals 
són economia i habitatge.

www.puromarketing.com
Bloc molt popular de Marketing, Publicidad, Nego-
cios y Social Media en Españo

Pedidos Carnicero – Versió APP Free i APP de 
pagament 0,75€ - Android

Aplicació fàcil i intuïtiva dirigida 
a professionals que treballen en 
carnisseries.
Aquesta aplicació ajuda a prendre 
nota de les comandes o encàrrecs 
sol·licitats. 

Disposa de 51 productes instal·lats en l’aplicació 
Free. 
També  ajuda a la hora de preparar-los doncs es po-
den anar eliminant aquells que ja estan preparats. 
Polsant la tecla de Menú del telèfon es disposa de 
vàries opcions para afegir o eliminar. 

APP
Gestor de Carniceria – Versió APP Free i APP 
de pagament 0,90€ - Android

Senzilla aplicació per gestionar 
la carnisseria en qualsevol lloc. 
Té la possibilitat de guardar 
comandes, clients, comandes 
pagades, pendents de cobra-
ment.....

Amb una llista de productes ja impresa en l’App en 
la es pot eliminar o afegir productes a conveniència.
Es poden canviar els preus dels productes i editar la 
quantitat disponible en estoc segons es vagin esgo-
tant polsant uns segons sobre el producte.
També es pot enviar una còpia al e-mail o al del 
client amb totes les dades de la comanda.
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CALENDARI DE FIRES MAIG-JUNY-JULIOL 2016

COMARCALS

LACTIUM

Població: Vic 
Dates: Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Formatge i productes derivats. Concurs 
de formatges artesans i fòrum Lactium. Carpa de degusta-
ció. 
C/e: fires@vic.cat 
Web: www.vicfires.cat

FIRA DE MAIG

Població:  Berga 
Dates: 1 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Comerç, indústria, automoció, serveis, 
turisme, maquinària. 
C/e: promocioeconomica@ajberga.cat 
Web: www.ajberga.cat

FIRA D’ARTESANIA. FIRA D’ALIMENTACIÓ. FIRA - MERCAT. 
FIRA DEL DIBUIX I LA PINTURA POBLACIÓ: FIGUERES 

Dates: 1 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Artesania, demostracions en viu d’ar-
tesans, alimentació artesana, objectes de regal manufactu-
rats, dibuixos i pintures. 
C/e: info@casinomenestral.cat 
Web: www.casinomenestral.cat

FIRA – MERCAT AL CARRER

Població: la Bisbal d’Empordà 
Dates: 1 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Multisectorial. 
C/e: ajuntament@labisbal.cat 
Web: www.labisbal.cat

FIRA DE L’ASCENSIÓ

Població: Granollers 
Dates: 5 - 8 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Multisectorial. 
C/e: ccorrea@ajuntament.granollers.cat 
Web: www.firascensio.org

FIRA MULTISECTORIAL

Població: Constantí 
Dates: 6 - 8 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Indústria, comerç i serveis. 
C/e: firadeconstanti@constanti.cat 
Web: www.constanti.cat

FIRA COMERCIAL I INDUSTRIAL DEL BAIX LLOBREGAT 

Població: Sant Feliu de Llobregat 
Dates: 6 - 8 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Comerç i serveis, artesania. Entitats. 
C/e: promocioeconomica@santfeliu.cat 
Web: www.santfeliu.cat

FIRA GASTRONÒMICA

Població: la Sénia 
Dates: 7 - 8 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Productes alimentaris; productes D.O.P, 
especialment oli del Baix Ebre-Montsià. 
C/e: aodl@lasenia.cat 
Web: www.lasenia.cat

FIRA DE PRIMAVERA

Població: Tremp 
Dates: 7 - 8 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Maquinària agrícola, ramadera i indus-
trial, automoció, productes del país en general, serveis, 
comerç. 
C/e: promocioeconomica@tremp.cat 
Web: www.ajuntamentdetremp.cat

FIRA DE PRIMAVERA I DE L’OVELLA ARANESA

Població: Les 
Dates: 8 - 9 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Alimentació, confecció, eines, artesania, 
animals de corral, flors, planter de l’hort i ovelles araneses. 
Concurs monogràfic de l’ovella aranesa. 
C/e: ajuntament@les.es 
Web: www.turismoles.com

ARA TAMBÉ 
DISPONIBLES A 

WWW.GREMICARN.CAT
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FIRA DEL MERCAT A LA PLAÇA

Població: Amposta 
Dates: 13 - 15 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Productes agroalimentaris i artesanals 
relacionats amb l’època de primers del segle XX. 
C/e: culturapont@amposta.cat 
Web: www.festadelmercat.org

FIRA DE SANT ISIDRE

Població: Cardedeu 
Dates: 13 - 16 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Bestiar (cavallí, boví, oví i cunícola); 
mostra artesanal, industrial, comercial i gastronòmica de la 
comarca, maquinària agrícola i automoció. 
C/e: fira.cardedeu@gmail.com 
Web: www.cardedeu.cat

MEDIEVÀLIA SABADELL

Població: Sabadell 
Dates: 13 - 15 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Productes d’alimentació artesanal. 
Artesania: ceràmica, joieria i fusta. 
C/e: medievalia@latransversal.com

FIRA DE SANT ISIDRE

Població: Solsona 
Dates: 13 - 15 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Agricultura, ramaderia i silvicultura, 
indústria, artesania i comerç en general. 
C/e: info@firadesolsona.com 
Web: www.solsonesfires.cat

FIRA RENAIXENTISTA DE CALELLA 

Població: Calella 
Dates: 14 - 15 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Artesania, alimentació, productes relaci-
onats amb l’època renaixentista. 
C/e: info@firadecalella.cat 
Web: www.calella.cat

FIRA COMERCIAL I GASTRONÒMICA 

Població: el Masnou 
Dates: 14 - 15 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Multisectorial. 
C/e: info@comercmasnou.cat 
Web: www.comercmasnou.cat

FIRA GUST

Població: el Pont de Suert 
Dates: 14 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Productes agroalimentaris de qualitat i 
de proximitat. Tasts, tallers i jornades tècniques 
C/e: ajuntament@elpontdesuert.cat 
Web: www.elpontdesuert.cat

EXPO VILADECANS. FIRA DE SANT ISIDRE 

Població: Viladecans 
Dates: 14 - 15 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Comerç i serveis, fruits del camp, 
automoció, alimentació, entitats ciutadanes, espai infantil, 
degustació. 
C/e: cancalderon1@viladecans.cat 
Web: www.viladecans.cat

EXPOBAGES

Població: Manresa 
Dates: 20 - 22 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Multisectorial. 
C/e: fira@firamanresa.com 
Web: www.firamanresa.com

FIRES I FESTES DE MAIG O DELS ENAMORATS 

Població: Vilafranca del Penedès 
Dates: 20 - 22 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Automoció, maquinària agrícola, co-
merç, serveis, gastronomia i enoturisme. 
C/e: promocioeconomica@vilafranca.cat 
Web: www.vilafranca.cat

FIRA GARTSTRÒMIA 

Població: Banyoles 
Dates: 21 - 22 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Productes de la comarca del Pla de 
l’Estany 
C/e: sbazan@ajbanyoles.org 
Web: www.banyoles.cat

FREGINARTS 

Població: Freginals 
Dates: 22 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Artesania, gastronomia, reciclatge 
C/e: aj.freginals@altanet.org 
Web: www.freginals.info
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FIRA DE L’ASCENSIÓ

Població: Manresa 
Dates: 22 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Artesania i alimentació. 
C/e: ubicmanresa@ubicmanresa.com 
Web: www.ubicmanresa.com

COMINART. MOSTRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I 
ARTESANIA 

Població: Vilanova de Bellpuig 
Dates: 22 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Comerç, indústria i artesania local. 
C/e: ajuntament@vilanovabellpuig.ddl.net 
Web: vilanovabellpuig.ddl.net

FIRANOIA

Població: Igualada 
Dates: 27 - 29 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Industrial, comercial i agrícola en gene-
ral, alimentació, informàtica i serveis. 
C/e: general@firaigualada.org 
Web: www.firaigualada.org

D VINS: MOSTRA DE VINS I CAVES DE PROXIMITAT 

Població: Agramunt 
Dates: 28 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Vins i caves de la D.O. Costers del 
Segre. Productes gastronòmics locals i comarcals. Tasts, 
degustacions i maridatges. 
C/e: info@dvins.cat 
Web: www.dvins.cat

GASTROART, DE L’HORTA A LA CUINA I A LA TAULA 

Població: Hostalric 
Dates: 28 - 29 Maig 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Productes gastronòmics. 
C/e: turisme@hostalric.cat 
Web: www.turismehostalric.cat

FIRA MULTISECTORIAL DE CAMBRILS

Població: Cambrils 
Dates: 3 - 5 Juny 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Automoció, alimentació, gastronomia, 
serveis, maquinària agrícola, jardineria, comerç, mercat 
medieval. 
C/e: peconomica@cambrils.org 
Web: www.cambrils.org

CARDONA, FIRA MEDIEVAL. FESTA DE LA SAL

 Població: Cardona 
Dates: 4 - 5 Juny 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Artesania i productes medievals. Espec-
tacles medievals. 
C/e: cardona@cardona.cat 
Web: www.cardona.cat

ERAQUARI 

Població: la Tallada d’Empordà 
Dates: 4 Juny 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Productes naturals/ecològics relaci-
onats amb l’alimentació i la salut. Serveis de teràpies de 
salut alternatives a la medicina convencional. Productes 
d’artesania. 
C/e: cultura@latallada.cat 
Web: webspobles.ddgi.cat/sites/la-tallada/default.aspx

FIRA D’OFICIS I MENESTRALS DE RIALP

Població: Rialp 
Dates: 4 - 5 Juny 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Productes alimentaris i artesanals. 
C/e: ajuntament@rialp.cat 
Web: www.rialp.cat

FIRA DEL VAPOR

Població: Sant Vicenç de Castellet 
Dates: 4 - 5 Juny 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Multisectorial. 
C/e: svcastellet@santvi.cat 
Web: www.santvi.cat
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FIRA DE VI DEL PIRINEU 

Població: Talarn 
Dates: 10 - 12 Juny 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Vi elaborat a partir de ceps plantats al 
Pirineu i zones prepirinenques. Serveis relacionats amb el 
sector vitivinícola. Productes gastronòmics locals. 
C/e: turisme@talarn.cat 
Web: www.talarn.cat

FIRA DE LA RATAFIA I PRODUCTES DE LA TERRA DE 
CENTELLES 

Població: Centelles 
Dates: 11 - 12 Juny 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Productes alimentaris artesanals i ecolò-
gics, herbes i licors d’herbes. 
C/e: centelles@diba.cat 
Web: www.centelles.cat

FIRA DE L’OU. FIRA DE PRODUCTES ARTESANS 

Població: Sant Guim de Freixenet 
Dates: 12 Juny 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Mostra d’ous, alimentació artesana, 
artesania. 
C/e: ajuntament@santguim.cat 
Web: www.santguim.cat

PROMOPALLARS. FIRA DE LA POBLA DE SEGUR 

Població: la Pobla de Segur 
Dates: 18 - 19 Juny 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Gastronomia, comerç, artesania, turis-
me. 
C/e: ajuntament@pobladesegur.cat 
Web: www.pobladesegur.cat

FIRA DE SANT JOAN

Població: Esterri d’Àneu 
Dates: 25 - 26 Juny 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Multisectorial. 
C/e: ajuntament@esterrianeu.cat 
Web: www.esterrianeu.cat

FIRA DEL SOLSTICI 

Població: Puig-reig 
Dates: 25 - 26 Juny 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Mercat medieval, amb exhibicions i 
venda de productes artesans (alimentació, roba, bijuteria, 
etc.). 
C/e: ajuntament@puigreig.cat 
Web: www.puig-reig.cat

FIREBRE. FIRA DE TURISME, NAVEGACIÓ FLUVIAL, 
GASTRONOMIA I VINS

Població: Benifallet 
Dates: 2 - 3 Juliol 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Productes alimentaris. Esports i material 
de pesca. Ceràmica. 
C/e: aj.benifallet@altanet.org 
Web: www.benifallet.org

FIRA BAGÀ MEDIEVAL

Població: Bagà 
Dates: 16 - 17 Juliol 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Productes agroalimentaris i artesanals 
propis de l’època medieval. Demostració d’oficis. 
C/e: baga@diba.cat 
Web: www.baga.cat

MERCAT ROMÀ DE GUISSONA 

Població: Guissona 
Dates: 16 Juliol 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Degustacions gastronòmiques artesanes, 
comerç local, espectacles. 
C/e: info@mercatroma.cat 
Web: www.mercatroma.cat

FIRA ARTESANA D’ESTIU DE GÓSOL 

Població: Gósol 
Dates: 30 - 31 Juliol 2016 
Periodicitat: anual 
Oferta a exposar: Artesania del Berguedà i l’Alt Urgell, 
productes gastronòmics, demostracions d’oficis antics. 
C/e: ajuntament@gosol.ddl.net 
Web: www.gosol.cat
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 INTERNACIONALS

IFEA 2016

Població : Johannesburgo, Sudáfrica
Dates: 3 – 5 Mayo 2016
Oferta a Exposar: Alimentación y gastronomía.
Web: www.portalferias.com

SIAL CHINA 2016

Població : Shanghai, China
Dates: 5 – 7 Mayo 2016
Oferta a Exposar: Alimentación y gastronomía.
Web: www.sialchina.com 

CIBUS 2016

Població : Parma, Itàlia
Dates: 9 – 12 Mayo 2016
Oferta a Exposar: Alimentación y gastronomía.
Web: www.portalferias.com 

VITAFOODS EUROPE 2016

Població : Ginebra, Suiza
Dates: 10 – 12 Mayo 2016
Oferta a Exposar: Alimentación y gastronomía. Productos 
ecológicos.
Web: www.portalferias.com

FREE FROM FOOD EXPO 2016

Població: Amsterdam, Holanda
Dates: 9 – 10 Junio 2016
Oferta a Exposar: Alimentación y gastronomía.
Web: www. freefromfoodexpo.com

GASTRO CANARIAS 2016

Població: Tenerife
Dates:  24 - 26 Mayo 2016 
Oferta a exposar: Alimentación, gastronomía y restaura-
ción
Web:  www.portalferias.com

KAUSAL 2016 CONGRESO INTERNACIONAL DE 
AUTOCONTROL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA VITORIA 
2016

Població: Vitoria
Dates: 25 - 27 Mayo 2016
Oferta a exposar: Kausal 2016 se centrará en los nuevos 
retos, presentes y futuros, de la seguridad alimentaria, 
incidiendo de manera especial en la transparencia, la 
transmisión de información veraz a los consumidores, la 
comunicación de los riesgos a la ciudadanía y su posible 
participación para evitar o minimizar los mismos.
Consultar el programa de conferències:
Web: www.kausal.eus

TERUEL GUSTO MUDÉJAR 2016

Població: Teruel
Dates:  12 - 15 Mayo 2016 
Oferta a exposar: Alimentación, Gastronomía y Turismo
Web: www.teruelgustomudejar.com

ASTURPALADEA 2016

Població: Gijón
Dates:  20 - 22 Mayo 2016 
Oferta a exposar: Alimentación y gastronomía
Web: www.asturpaladea.com  

SALIMAT 2016

Població: Silleda
Dates:  9 - 12 Juny 2016 
Oferta a exposar: Máquinas, Productos ecológicos, Ali-
mentos y negocios
Web:  www.salimat.es

NACIONALS
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PETITS ANUNCIS - MÒDULS

VENDES 

LOCALS 

Es lloga:
Fabrica d’embotir al pol. Ind. 4 Montferrer (Lleida)
A 10 kms d'Andorra
Sala d’embotir 150 m2. Sala de desfer 108 m2, punt de 
venda 151 m2

Amb les corresponents camares 
Mòbil 657.63.58.00 

Es lloga:
Carnisseria xarcuteria i plats cuinats per jubilació
Bona situació a 100 m. Del mercat,
Estació de tren i autobusos. 
140 m2 de botiga amb obrador i camera
Interessats trucar al 972 50 49 11 
Mòbil 675 042 615 - Preguntar per Josep 

	Es ven:
Nau industrial frigorífica al P.ind. a prop de la Bisbal 
d’Emporda.
Instal·lacions en molt bon estat, utilitzades com a 
fabrica d’embotits, pero adaptables altres activitats. 
Disposa de 4 equips de refrigeració i secadero 340 m2 
(planta i altell) preu 350.000Eur.  
Mòbil 638.86.11.41   Preguntar  per Pere

	Es ven:
Nau industrial de fabricació d’embotits
Maquinaria inclosa
253 m2 Nau 613 m2 Terreny
Crta. Santa  Eulalia, Km 4
Santa Eulalia Del Rio (Eivissa)
Tel.  971.33.82.29

VARIS

	Es ven:
Màquina de pasta fresca marca pat man
Preu a convenir
Tel. 93.869.81.86

	Es ven:
Maquina empaquetadora  waldisa automàtica
Amb molt bon estat
Tel. 93.735.63.56

ARA TAMBÉ 
DISPONIBLES A 

WWW.GREMICARN.CAT

	Es ven:
Doble cinta motoritzada
Encoladora/rebossadora
Bona producció
Preu a convenir
Mòbil 609.31.53.30 Artur

	Es ven:
Embotidora 20 litres, 
Maquina al buit (sobre mostrador) tecnotrip 
Ralladora de formatges 
2 Balances penjades electròniques 
Tel. 93 751.32.54

	Es ven:
Amassadora 50 litres 
Picadora marca mobba
Talladora bizerba 
Bascula de peu 150 kgs.
Mòbil. 676.01.13.90

	Es ven:
Per jubilacio
Serradora de carn marca guardiola en bon estat
Talladora de fiambres marca colosal
Picidora cato 
Mòbil 629.88.22.40

	Es ven: 
Evaporador per obrador i sales de desfer
Mòbil 653.79.34.38
Tel. 977.838257

	Es ven: 
Balança micra, amb bateria 
Balança dina
Congelador constan
Tel. 977.544.898
Mòbil 686.712.639

	Es ven:
Embotidora ramon de 40 l. 
Tel. 972.57.01.51 - Pilar o Jaume
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	Es ven:
Forn eurast – convaccio
Mòbil 667.41.69.17

	Es ven:
Maquina de bistecs Bicerba 
Maquina de tallar ossos Guardiola 
Maquina talladora d’embotits 
Mòbil. 629.76.20.47   Jose Luis

	Es ven:
Túnel de rentat safates marca Dinox
Injectora Roler
Maquina de compactar Cartro
Cutter de 80 llitres  marca Talsa
Tel. 93 783.00.81
Preguntar per Sr. Miquel o Sr. Llorens

	Es ven:
Mostradors, balances, moble de caixa , vitrina 
frigorífica
De tot tenim diferents mides
Tel. 972.22.52.52
Preguntar per Jordi o Roser

	Es ven:
Forn convoterm, abatidor de temperatura, taules, 
safates, envasadora al buit, vitrina frigorífica cruz 
entre d’altres coses
Mòbil 619.71.31.77
Telefon 93.837.00.72

	Es ven:
Vitrina, pilo de peu, pilo de sobre mostrador, aire 
condicionat , pica amb pedal, taula inoxidable, 
estiroses per pollastres sobre mostrador , balança 
dibal, i altres 
Mòbil 687.83.65.32

	Es ven:
Bombo marca tecnotrip
Per fer pernil dolç (20 unitats)
Telefon 973.51.08.70
 

	Es ven:
Trinxadora de carn 
Embotidora 
Mòbil 638.90.78.19
 

	Es ven:
Taula per elaborar, taula amb tallant, forn industrial
Rentavaixelles, renta utensilis, caldera, cuina, 2 
cambres de fred
Picadora, pastera, embotidora, serra, maquina al buit, 
maquina termoselladora, balança a l’obrador per pesar 
les mercaderies que arriben,  descalcificador d’aigua.
Telefon  972.56.80.45
Josep 

	Es ven:
Termoselladora amb gas
Marca ilpra
Mòbil 661.30.04.22 

TRASPASSOS
	Es traspassa: 

Xarcuteria – cansaladeria
Mercat sub - Oest Besos
Passadís central 
Mòbil . 699.91.43.53

	Es traspassa: 
Per enfermetat 
Cansaladeria-Xarcuteria-Formatgeria 
Mercat Collblanc (3 números)
Clientela fixa – en ple rendiment
A prop porta
Mòbil 667.70.05.93

	Es traspassa o lloguer:
Per jubilació 
Carnisseria amb obrador centre de Figueres 
En ple funcionament
Reformada fa 9 anys, amb taulell de 8 metres 
Obrador equipat amb maquinaria industrial i cambra 
per 700 kgs diaris. (A prop de mercat i estació 
d’autobusos i tren)
Telefon 972.50.49.11 - Josep 

	Es traspassa:
Parada de xarcuteria-cansaladeria Mercat Maignon 
(Centre Badalona)
En ple rendiment i equipada
Preu interessant 
Telefon  93.389.11.10
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	Es traspassa:
Per no poder atendre
Cansaladeria-xarcuteria-queviures 
Amb obrador – cambra
Mercat  municipal de Rubí
Ben situada
Tel. 93.697.18.61

	Es traspassa: 
Per jubilació  parades Mercat Merçe
De cinc números  (80-81-82-83-84) en ple rendiment 
Amb denominació de xarcuteria-cansaladeria-
queviures
(Especialitats amb pasta fresca, postres, dolços, 
bomboneria ect)
Mòbil 659.51.07.42  Preguntar Sr. Javier  (tardes i nits)

	Es traspassa: 
Botiga per jubilació de carnisseria-xarcuteria 
En ple funcionament des de fa 40 anys 
Molt bona situació comercial a Vilanova i Geltrú
Tel. 93.815.29.52 / Mòbil 637.73.54.93
Preguntar per Paqui i Jaume

	Es traspassa: 
Carnisseria –xarcuteria
A Mollet
En ple funcionament
93 179.60.88

	Es traspassa: 
Per enfermetat
Cansaladeria-xarcuteria
Mercat boqueria
Ben situada Passadís central
Totalment reformada
Mòbil 607.21.17.66. Preguntar per Enric

	Es traspassa: 
Parada de xarcuteria (2 nums)
Amb càmara comunitària. Molt ben ubicada
Dintre d’uns dels millors mercats de Barcelona
En ple funcionament des de 1952
Els mateixos propietaris als últims 20 anys
Preferentment família gallega
Interessats preguntar sr. Manuel
Mòbil 696.91.76.42
 

	Es traspassa: 
Ocasió xarcuteria
Punt de venda totalment equipat dissenyat e instal·lat 
per Cruz sl
6 Anys d’antiguitat
Al centre de Sallent
Mòbil  619.71.31.77
Telefon  93.837.00.72

	Es traspassa: 
Carnisseria a Sant Miquel de Fluvià,  50 m2 
aproximadament
Obrador i cuina
En ple funcionament
Tel 972.56.80.45

DEMANDES

	Es compra:
Bombo de 2ona mà
Inyectora 2ona mà
Un forn de vapor i fumador de 2ona mà
Tel. 93.769.00.18 - Preguntar per sr. Pere

OFERTES 

	S’ofereix:
Carnisser  xarcuter i elaborador d’embotits artesans
e-mail   perepuig1@hotmail.es
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Petits Anuncis, grans resultatstruca i informa't 93 424 10 58

gras magre

NECROLÒGIQUES 

 Concepció Prunes i  Pinto 
Mori el dia 11 de gener, a l’edat 70 anys, 
Donem en nostre mes sentit condol al seu marit Josep, 
fills Genis i Sandra, i demés familiars
Descansi en pau

En Josep Noguera agraeix el suport mostrat a la 
família en l’acte de comiat de la seva esposa.

 Carme Bordanova i Mundet
Mori el 18 de desembre, a l’edat de 63 anys.
Donem el nostre mes sentit condol a la seva germana 
Montserrat i demés familiars.
Descansi en pau
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TODO A PUNTO

DISEÑO Y DESARROLLO
DE NEGOCIOS DE ALIMENTACIÓN

ATENCIÓN AL CLIENTE (+34) 93 465 00 65

Desde la concepción de la idea, el desa-

rrollo y la obra del local, la fabricación de 

las vitrinas, el marketing y hasta el 

último detalle para que todo esté a 

punto cuando usted lo ha previsto. 

En Cruz diseñamos la mejor estrategia 

para que su negocio funcione desde el 

primer día.
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