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Nodrida representació d’empreses d’Osona i el Ripollès a Alimentaria, en l’any de
l’esperada recuperació de la fira de referència del sector de l’alimentació
L’Hospitalet de Llobregat
Isaac Moreno

La nova col·lecció de Careli

Nova gamma
de cosmètics
ecològics de
Careli
Vic

CASA TARRADELLAS / ISAAC MORENO

Passejar pels pavellons de la
carn i el multiproducte de la
fira Alimentaria et retorna
de seguida a qualsevol zona
industrial d’Osona i el Ripollès. En molts dels estands
hi ha marques i logotips que
ens són familiars. Després
de dos anys de pandèmia,
de reunions virtuals i de no
presentar nous productes a
fires, la gran fira de l’alimentació de Barcelona tornava
a citar aquesta setmana les
grans marques del sector, però
també petits productors que
aprofitaven propostes de participació agregada per poder
ser en el que sens dubte és el
millor aparador per fer créixer
la cartera de clients.
“El volum de feina que et
ve després d’Alimentaria és
important. T’obre unes portes
que després has de saber treballar”, explicava dilluns Marc
Ubach, de Làctics Ubach, que
ja havia tingut estand en edicions anteriors d’Alimentaria
i aquest any formava part de
les formatgeries agregades
per Acrefa. No era pas l’única
d’Osona d’aquest estand, que
compartien amb Reixagó,
Bauma o Muntanyola a l’espai
Interlact del pavelló 3. Altres
elaboradors com Masgrau,
Montbrú o Betara també eren
a la fira. Els dos darrers, a l’espai de Prodeca.
Però si un sector ha tingut
una presència destacada al
saló ha estat el de la carn. A
l’entorn de la Fecic (Federació Empresarial de Carn i
Indústries Càrnies) hi havia
els estands de Mafriges, la
IGP Llonganissa de Vic, Càrniques Ausa, Pont i Jamones
Centelles. I no gaire lluny, els
estands més grans de Splendid
Foods, Baucells Alimentació,

Els estands de Casa Tarradellas, Splendid Foods, Monells i Liquats Vegetals a Alimentaria

Vall Companys, Zyrcular
Foods, Costa Food Mead o
el de Pirinat. Sense representants de la indústria del
sud-est asiàtic, el sector carni
es prenia aquesta edició d’Alimentaria com de transició i de
demostració del “compromís
de les empreses amb Alimentaria”, segons Josep Collado,
secretari general de la Fecic.
Collado apunta cap a un replegament del sector porcí cap a
la Unió Europea partint de la
base que la Xina serà del tot

autosuficient l’any 2023 “i
tornarà a les importacions de
subproductes del 2018”. Els
països europeus estan disminuint la producció, fins i tot
l’Estat espanyol, que malgrat
tenir més caps de bestiar que
mai produeix menys carn a
causa del virus respiratori que
afecta els animals. Al replegament també hi pot influir la
desaparició del cereal ucraïnès, ja que tot i l’aturada del
cop inicial amb l’americà “fins
ara fèiem les paus”. Collado

Intel·ligència artificial al sector alimentari
Qui també ha estat present a
Alimentaria és l’empresa tecnològica vigatana Kais, que desenvolupa sistemes per aplicar la intel·ligència artificial en
els processos productius i està especialitzada en la indústria
agroalimentària. Des del seu nou Digital IA Hub de Vic, i
amb la previsió d’invertir 2,25 milions en quatre anys, amb el
suport de fons Next Generation UE, Kais aposta per la digitalització completa de les empreses del sector, amb solucions
que cobreixen els diferents departaments i necessitats, fins
arribar a l’automatització 4.0 de la producció i la logística.
L’Hospitalet de Llobregat

Llotja de Bellpuig (4-4-22)
CONILL: 2,32 (+0,05)
POLLASTRE VIU: 1,52 (=) – 1,39 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 2,89 (=) – 2,40 (=)
OUS: xl: 1,80 - l: 1,65 - m: 1,55 - s: 1,30 (+0,05)
GALLINA LLEUGERA: 0,06-0,08 (=)
GALLINA SEMIPESADA: 0,35 / 0,36 / 0,37 (=)
GALLINA PESADA: 0,45 (=)
GALL VIU: 0,03 (=)
ESTRUÇ: s.c.

Llotja de Vic (1-4-22)
PORC: 1,963 / 1,975 (+0,080)
GARRINS RAÇA: recollida: 22 / 24 (=)
PARTIDA GRAN: 72,50 / 74 (=)
ANOLLS (des de 351 kg): 5,21 / 5,05 / 4,83 / 4,54 (+0,04)
VEDELLS (fins a 350 kg): 5,26 / 5,06 / 4,88 / 4,66 (+0,04)
FRISONS (+ de 211 kg): 4,90 / 4,82 / 3,56 (+0,07)

vaticina que entre els increments de costos i que la distribució no apugi els preus en
consonància, qui patirà més
serà la indústria dels productes laborats. Encara al pavelló
carni, Riera Ordeix i Carol
Tòfones formaven part de l’exposició de Luxury Spain.
Al pavelló 2, un dels expositors més destacats era Casa
Tarradellas, que presentava
les pizzes de fermentació
lenta en un espai expositiu en
forma de sala d’estar per atendre visites a l’entorn d’una
cuina on es feien demostracions de les masses fresques
(pizza, pasta de full o empanada). A l’altra banda del carrer
que partia l’espai hi havia el
camió des d’on servien pizzes
als visitants. Al mateix pavelló també hi presentava nous
productes Liquats Vegetals,
concretament dues noves varietats Barista de Yosoy: civada
sense gluten i soja, i ametlles
sense sucre d’Almendrola.

FRISONS (fins a 210 kg): 4,70 / 4,60 / 3,10 (+0,07)
VEDELLA (261/300 kg): 4,99/4,85/4,70/4,33/3,67 (+0,03)
VEDELLA (221/260 kg): 5,05/4,89/ 4,74/ 4,42/ 3,66 (+0,03)
VEDELLA (180/220 kg): 5,10/4,90/4,75/4,45/3,68 (+0,03)
VACA: 4,10 / 3,90/ 3,70 / 3,25 / 2,70/ 2,50 (+0,10)
FRISÓ: 60 / 110 (=)
ENCREUAT: 120 / 235 (=)
TÒFONA NEGRA (€/quilo): s.c.

Mercolleida (31-3-22)
PORC VIU selecte: 1,484 (+0,060)
LLETÓ 20 kg: 53 (=)
XAI (23 a 25 kg): 3,60 (=)
XAI (25 a 28 kg): 3,45 (=)
OVELLA DE VIDA: 75/u (=)
BLAT PINSO: 387 (-13)
BLAT PA: 398 (-7)
MORESC: 384 (-13)
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L’empresa vigatana del grup
Proquimia, Careli, ha tret al
mercat una nova gamma de
sabons respectuosos amb el
medi ambient. La primera
col·lecció de la nova gamma
consta de tres sabons de mà i
un de corporal amb diferents
opcions d’aromes i perfums.
La nova solució està basada en
càpsules hidrosolubles que,
diluïdes amb aigua en una
ampolla dosificadora, aconsegueixen un sabó amb espuma
de primera qualitat. L’espuma
aconsegueix una aplicació
molt més agradable i efectiva
a la pell, segons expliquen des
de l’empresa osonenca.
La solució està formulada
per material biodegradable,
amb ingredients d’origen
vegetal, lliures de parabens,
sense sulfats en la formulació
i no testats amb animals. Utilitza un envàs lliure de plàstic, fet de cartró reciclable i
ampolla reutilitzable que cal
emplenar amb les càrregues
de producte corresponent.
A més, en utilitzar producte
altament concentrat, es redueix la petjada de carboni a tot
el cicle de vida del producte.
Els nous sabons de Careli
disposen d’una detallada
diversitat d’olors i fragàncies
“apta per a totes les sensibilitats”.

ORDI LLEIDA: 378 (-7)
COLZA: 760 (-70)

Llotja de Barcelona (5-4-22)
GARROFA: 230/t (=)
GARROFA FARINA: 220/t (=)
SOJA PAÍS: 578/t (–7)
MORESC UE: 385/t (–5)
BLAT: 390/t (–5)
ORDI PAÍS: 382/t (–2)
FARINA DE PEIX: 1.330/t (=)
GIRA-SOL: 390 (–10)
MILL: 470/t (=)
COLZA: 523/t (=)
SORGO: 390 (+5)

Grans del Lluçanès (4-4-22)
GRA DE COLZA EURONEXT: 824,50 (+38,75)

