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EL SECTOR MINORISTA CARNI
I ELABORADOR ARTESÀ DE
CATALUNYA
La Federació Catalana de Carnissers i CansaladersXarcuters és una associació sense ànim de lucre
constituïda l’any 1992 per les organitzacions
provincials representatives dels professionals del
sector minorista carni i elaboradors artesans de
productes carnis.
Les quatre organitzacions provincials que
representen a unes 1.200 empreses de carnisseria
xarcuteria amb més de 1.600 punts de venda i
1.000 obradors artesans, que junts generen prop
460M€ de facturació i donen feina a uns 6.000
llocs de treball directes a Catalunya, són:
•
•
•
•
•

Gremi de Carnissers-Cansaladers-Xarcuters
de Barcelona i Comarques.
Gremi de Carnissers Xarcuters i Aviram de
Barcelona i Comarques.
Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de
les Comarques Gironines.
Gremi de Carnissers, Cansaladers i Xarcuters
de les Comarques Tarragonines.
Gremi d’Artesans Cansaladers-Xarcuters de les
Comarques de Lleida.

La Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers
– Xarcuters està afiliada a la patronal sectorial
Confédération Internationale de la Boucherie et
de la Charcuterie a través de la Confederación
Española de Carniceros, i a la patronal empresarial
Foment del Treball.
Seguir potenciant l’associacionisme professional
continua essent la nostra meta diària: les
organitzacions empresarials sectorials han de
continuar sent el punt de referència de les empreses
que representen i defensen, en el camí cap a una
evolució que, indefectiblement, hauran de seguir

totes aquelles que tinguin la voluntat de continuar
lluitant en el mercat.
Formar, informar, aconsellar, facilitar mètodes
i mitjans perquè els nostres associats puguin
adaptar-se permanentment als canvis d’hàbits
de compra i consum així com a les evolucions
de les tecnologies, eren, són i seran els principals
objectius gremials.
Les empreses del sector tenen tres àmbits de
treball essencials: empresa, ofici i comerç. En cada
un dels tres àmbits, els agremiats han de tenir
coneixements, han de poder rebre assessorament
i, quan hi ha dificultats, els seus interessos han de
poder ser defensats.
Tanmateix, aconseguir que els detallistes carnis
adaptin els seus productes i establiments als
nous processos tecnològics, que coneguin els
canvis que s’estan produint i que previsiblement
es produiran i que, per tant, rebin la informació
i formació tècnica necessària juntament amb un
assessorament empresarial i comercial d’acord amb
les seves necessitats, són les funcions bàsiques que
la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers
L’objectiu dels gremis de la Federació ha estat des
de la seva fundació aconseguir que els detallistes
carnis adaptin els seus productes als nous processos
tecnològics; que adaptin els seus comerços i
gammes de productes als futurs compradors i
consumidors; que coneguin els canvis que s’estan
produint i que previsiblement es produiran; i que
rebin la informació i formació tècnica necessària
juntament amb un assessorament empresarial i
comercial d’acord amb les noves necessitats.

PREOCUPACIONS
DEL SECTOR
Al nostre entendre, les tendències principals que marcaran
el futur del sector i per tant de les nostres empreses son:

CANVIS ENS ELS ESTÀNDARDS ÈTICS DE CONSUM
El veganisme, l’animalisme i d’altres moviments socials, estan marcant nous estàndards ètics de consum.
Més enllà d’aquests i altres moviments socials, hi ha una creixent priorització per una alimentació més
saludable que, per exemple, ens porta a nosaltres a elaborar embotits amb menys sal i greix.

QUALITAT DE LA CARN A FUTUR
Actualment s’està invertint molt en la investigació i desenvolupament tecnològic de nous productes com la
carn sintètica; però per contra, cada dia la ramaderia de proximitat està més amenaçada.
A futur, les nostres empreses necessitaran diferenciar els seus productes d’acord amb la qualitat de la carn
de proximitat.

ECONOMIA SOSTENIBLE
L’economia circular i la necessitat d’un consum més sostenible ens obliguen a repensar sistemes de treball.
Tanmateix, des de la Federació treballem per grupalitzar compres, per exemple, d’embolcalls no contaminants.

GESTIÓ EMPRESARIAL
Al costat d’una excel·lent formació de l’ofici, el sector té un baix nivell de formació en gestió empresarial que
fa que sigui difícil el creixement de les empreses o la seva digitalització. Necessitem detectar aquests gaps de
coneixement que s’hauran de cobrir, com pot ser el no ús d’elements de control de gestió que dificulta poder
establir punts de millora i elaborar propostes de futur.

RELLEU GENERACIONAL
A les famílies empresàries els costa gestionar el seu relleu, tot i que es detecta un increment de “tornades” a
l’empresa.
El baix nivell de reconeixement de l’ofici per part de la societat, i massa vegades del mateix carnisser, comporta
també una falta de vocacions que cal revertir.
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