
 

 

Conveni per a la promoció de el consum de carn 
 

 

En plena campanya d'assetjament contra el sector de la carn de boví, recordem les 

propostes del Ministre de Consum, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha 

subscrit un conveni amb la Confederació Espanyola de Detallistes de la Carn 

(Cedecarne) per a la realització d'accions promocionals que posin en valor les 

elaboracions tradicionals que poden trobar-se en establiments minoristes repartits per tot 

el territori i que són part de la gastronomia espanyola i dels #alimentosdespaña. El 

conveni ha estat publicat el passat divendres 6 al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). 

 

Cedecarne és una federació integrada per associacions gremials representants dels 

autònoms i petites i mitjanes empreses de el comerç especialitzat de la carn 

(carnisseries, xarcuteries, polleries i triperia). En l'actualitat representa més de 24.000 

empreses, amb un marcat caràcter artesà, que donen ocupació a prop de 60.000 

professionals a tot Espanya. La xifra de negoci total d'aquest sector s'eleva anualment a 

més de 4.100 milions d'euros. 

 

Basant-se en el conveni subscrit està prevista la realització d'accions per posar en valor 

els elaborats artesans únics i amb segell propi que realitzen en aquests establiments 

minoristes que, en molts casos són tradicionals i han passat de pares a fills durant 

generacions. La cura dels ingredients, que són naturals, l'ús de matèria primera de la 

zona i l'ús de carn de ramaderies locals i properes són senyals d'identitat dels obradors 

dels comerços que representa Cedecarne. 

 

Entre les accions recollides en el conveni hi ha la participació a la fira Alimentària 

2022, la realització de jornades informatives amb consumidors i campanyes de 

sensibilització, així com accions de comunicació en xarxes socials o un concurs de 

productes carnis elaborats. 

 

Amb aquest tipus de col·laboracions materialitzades a través de convenis, en aquest cas 

amb Cedecarne, es pretén millorar la competitivitat de el sector professional i donar 

suport i impulsar la comercialització dels productes carnis, revitalitzant el mercat i 

garantint el seu futur. 
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