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Presentació 

 

L’objectiu principal d’aquest estudi consisteix en analitzar quina ha estat l’evolució 

del 2003 ençà del sector de carnisseries que engloba el Gremi a les comarques de 

Girona i apuntar actuacions de millora. 

 

Aquesta anàlisi depèn bàsicament de les dades que pugui aportar el mateix Gremi, 

si bé es completarà l’estudi creuant la informació amb altres variables que permeten 

seguir l’evolució de la renda de la població, preus generals, consum, entorn 

econòmic, etc... , per acabar induint la situació econòmica real del sector. 

 

L’estudi s’ha pogut realitzar perquè el Gremi ha aportat les dades següents: 

 

 Nombre d’empreses 

 Nombre de carnisseries, punts de venda i la seva localització geogràfica. 

 Per a cada tipus de carnisseria representativa del sector: facturació 

anual, nombre de treballadors a temps complet i nombre de 

treballadors a temps parcial 

 Relació de campanyes publicitàries que s’han realitzat al llarg del període 

estudiat: descripció, cost i breu valoració. 

 

A més, cada una de les carnisseries determinades com a representatives del sector 

han aportat: 

 

 Una valoració lliure respecte el tipus de clients que tenen (habituals, 

esporàdics, turistes, sexe, edat, nivell de vida,...) 

 Una valoració respecte la seva oferta de productes (tipus, qualitat, varietat, 

cuinats, altres productes alimentaris no càrnics) 

 Una valoració incorporant totes les apreciacions respecte el seu propi 

diagnòstic del sector 

 Línies de futur. 
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La informació de cada tipus de carnisseria s’ha mantingut absolutament anònima. 

Sense aquesta informació aportada pel Gremi, l’estudi no s’hagués pogut realitzar 

correctament. 

 

Aquest estudi inclou, primer de tot, una contextualització del sector dins l’evolució 

de l’activitat econòmica a Girona abans de presentar l’evolució del propi sector. 

S’analitza l’evolució econòmica a les comarques de Girona realitzada a partir de les 

dades aportades pel Gremi i les macro dades que existeixen per a l’economia gironina 

a nivell comarcal. 

 

És l’anàlisi qualitativa de les valoracions que facilita el propi sector, que permet 

determinar els problemes comuns i les diferències entre les diverses tipologies 

d’establiments, clients, oferta de productes, etc... 

 

La intenció de l’informe és aportar arguments sòlids per, finalment, proposar línies 

d’actuació i millores que contribueixin a conduir el futur del sector.  

 

Al final del treball es presenta una relació de les principals fonts d’informació 

consultades. 
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1. El sector comerç a Girona. 

La crisi econòmica que s’ha viscut a partir de l’any 2008 ha tingut efectes diversos a 

Girona sobre les principals macromagnituds, els sectors d’activitat econòmica, la 

població, etc. Evidentment, també ha impactat sobre el sector de carnisseries. 

 

La recent crisi ha traspassat fronteres i ha afectat a les economies locals i regionals, 

amb lleugers canvis de temps i intensitat. Ara bé, cal conèixer aquesta influència 

externa de la crisi per determinar quines característiques pròpies presenta el sector 

de les carnisseries a Girona. Esbrinar si la seva evolució respon al cicle econòmic i a 

la tendència de l’economia de Girona, o si per contra presenta una tendència pròpia, 

és fonamental per enfocar bé les actuacions de millora del sector. Per això, aquest 

informe va d’allò més general fins a allò més particular del sector. 

 

Hi ha tres variables econòmiques fonamentals que expliquen l’evolució d’un sector 

d’activitat econòmica com les carnisseries, són: la població, la renda i els preus. 

 

La població a la província de Girona va seguir creixent fins l’any 2012 i, actualment, 

s’està recuperant de la davallada viscuda els anys 2013, 2014 i 2015. A l’any 2018 la 

població a Girona encara era inferior a la de l’any 2012. No ha estat fins al 2019 que 

s’ha recuperat. Els moviments migratoris han estat importants en aquests anys. 

 

De fet, al 2018 la població catalana ja era superior a la del 2012, mentre que a Girona 

no. L’evolució de la població a Girona és molt desigual per comarques. Totes les 

comarques han recuperat als darrers tres anys la pèrdua de població que es va iniciar 

el 2012. Ara bé, destaca el comportament clarament diferent del Ripollès i la 

Cerdanya. Del 2008 al 2018 la població s’ha reduït un 8% al Ripollès i la reducció 

s’ha produït de manera sostinguda.  I, a la Cerdanya la disminució de la població del 

2008 al 2018 ha estat del 4%.  
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Font: elaboració pròpia, a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Per visualitzar bé la tendència del PIB a preus de mercat, una de les principals 

variables de seguiment macroeconòmic, es despleguen els gràfics des de l’any 2000 

fins a la darrera dada disponible i consolidada que ofereix el Instituto de Estadística 

de España (INE), l’any 2016.  El següent gràfic reflexa molt bé el cicle econòmic de 

recessió que s’ha viscut a Girona a partir del 2008.  

Evolució del PIB a preus de mercat: període 2000-2016 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE. 
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La tendència del PIB per càpita mostra igualment l’efecte del cicle econòmic però 

més curt. En general, Girona no mostra una evolució favorable del PIB per càpita al 

llarg de les darreres dècades. 

 

Evolució del PIB per càpita: període 2000-2016 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE. 

 

A la taula següent s’especifica quina és la distribució comarcal del PIB i també del 

PIB per càpita. A la primera columna hi ha ordenades les comarques gironines de 

major  a menor volum de PIB l’any 2008.  

 

S’observa que el Gironès concentrava un 26,91% del PIB l’any 2008 i l’any 2018 

continua mantenint el percentatge més alt de PIB. A l’altre extrem s’hi troba la 

Cerdanya que l’any 2008 el seu PIB era un 2,95% i el 2018 encara ha reduït el pes. 

Destacar la considerable millora del Pla de l’Estany i en menor mesura de la 

Garrotxa. I, remarcar la important pèrdua de pes del Ripollès i Baix Empordà. 
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 2008  2018 

  

Pes PIB 
Comarques 

respecte Girona 
PIB per càpita 

Pes PIB 
Comarques 

respecte Girona 

PIB per 
càpita 

Gironès  26,91%  29,538  28,87%  29,332 

La Selva  20,50%  23,709  21,38%  24,099 

Alt Empordà  17,46%  22,646  17,41%  23,950 

Baix Empordà  16,57%  20,189  14,35%  20,619 

La Garrotxa  8,23%  28,561  8,50%  28,969 

Ripollès  3,92%  25,903  2,99%  22,728 

Pla de l'Estany  3,45%  22,332  4,46%  26,448 

La Cerdanya  2,95%  28,493  2,04%  21,764 

Girona     24,764     25,201 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 

 

Quant al PIB per càpita, els valors del 2008 al 2018 tant al Gironès, com a la Selva i 

al Baix Empordà es mantenen en valors molt similars. A l’Alt Empordà augmenta un 

5,75% i al Pla de l’Estany augmenta un 18,4%. En canvi, al Ripollès es redueix un 

12,3% i a la Cerdanya es redueix un 23,6%. La comarca amb el PIB per càpita més 

elevat, tant al 2008 com al 2018 és el Gironès, seguit de La Garrotxa. És interessant 

veure com la tercera comarca amb més PIB per càpita l’any 2008 era el Ripollès i al 

2018 el seu PIB es situa molt per sota la mitjana de la província, essent ara el Pla de 

l’Estany la tercera comarca amb més PIB per càpita. 

 

Evidentment, aquests canvis en el PIB per càpita es deuen a canvis en la població 

però, sobretot, a canvis en l’activitat dels principals sectors econòmics de cada 

comarca. 

 

Els sectors d’activitat econòmica s’agrupen en quatre grans blocs: agricultura, 

indústria, construcció i serveis. A més, el sector industrial es desagrega en: 

- Indústries extractives, energia, aigua i residus 

- Alimentació, tèxtil, fusta, arts gràfiques, química i cautxú 
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- Metal·lúrgica, maquinària, material elèctric i de transport. 

I, el sector serveis es presenta desagregat en: 

- Comerç 

- Hostaleria 

- Activitats immobiliàries, tècniques i administratives 

- Transport, informació i comunicacions 

- Activitats financeres i assegurances 

- Administració pública i altres serveis. 

 

Es pot afirmar que, a Girona, el PIB del sector industrial i el sector serveis mostra 

una evolució molt favorable al llarg de període, amb poca afectació derivada de la 

recessió econòmica. En canvi, el sector de la construcció es redueix pràcticament a 

la meitat. El PIB del sector agrícola gironí es manté estable i l’any 2018 representa 

un 2,36%, mentre que per al conjunt de Catalunya el PIB agrícola es situa tan sols al 

0,99%.  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i BBVA. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i BBVA. 

 

Al gràfic anterior es pot veure, en termes relatius, l’evolució de cada sector a  partir 

de l’any 2008. Vegi’s com el sector serveis en conjunt no mostra afectació per la crisi 

i el sector industrial només cau l’any 2009 a partir d’on es recupera ràpidament 

assolint l’any 2011 una posició millor que la del 2008. El sector agrícola mostra 

contínuament fluctuacions positives i negatives en funció de variables que no tenen 

gaire a veure amb els cicles econòmics, la seva evolució és persistentment a la baixa, 

de manera estructural. I, el sector de la construcció és el que cau espectacularment a 

partir del 2008. Sens dubte, la crisi econòmica ha estat provocada per la crisi del 

sector immobiliari, també a Girona. 

 

Passant a desglossar el comportament del sector serveis a la província de Girona 

durant el període 2008-2018, primer cal veure el seu ordre d’importància respecte 

el PIB total del mateix sector. Vegis’ com, a l’any 2018, el sector “Activitats 

immobiliàries, tècniques i administratives” representa un 28% del PIB del sector 

serveis total, el mateix pes que el sector “Administració pública i altres serveis”, 
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pesos molt semblants als que s’observen al conjunt de l’economia catalana. El 

segueix el “Comerç” amb un pes entorn al 20%, tant a Girona com a Catalunya.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i BBVA. 

 

Vista la importància de cada sector, ara cal observar la seva evolució al darrer 

cicle econòmic. Al següent gràfic es mostra de manera molt clara les variacions, 

podent veure com els sectors “Activitats financeres i assegurances”, “Transport, 

informació i comunicacions” i “Hostaleria” tenen un comportament molt cíclic, 

és a dir, que s’han vist molt afectats per la crisi econòmica.  

 

Hi ha tres components del sector serveis: “Comerç”, “Activitats immobiliàries, 

tècniques i administratives” i “Administració pública i altres serveis” que 

mostren un comportament no cíclic, és a dir, que malgrat la crisi econòmica es 

mantenen i creixen. Del 2008 al 2018, a Girona, el sector que més creix és 

“Activitats immobiliàries, tècniques i administratives” (un 39,5%%), seguit de 

“Administració pública i altres serveis” (28,8%) i “Comerç” (16%). 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i BBVA. 

 

Curiosament, aquests tres mateixos components del sector serveis, per al conjunt de 

Catalunya mostren el mateix comportament no cíclic i, comparat amb Girona, molt 

menys cíclic. Especialment el sector “Activitats immobiliàries, tècniques i 

administratives” que a Catalunya creix un 55,6% (a Girona el 39,5%%) i “Comerç” 

que creix un 26,4% a Catalunya (16% a Girona).  

 

Després de veure l’evolució desigual de la població i el PIB per comarques, només cal 

senyalar que l’evolució dels preus a Girona no mostra un comportament massa 

diferent que els preus del conjunt de Catalunya. Tan sols dir, que s’observa la mateixa 

evolució de l’IPC però més accentuada, tal i com es pot veure al gràfic següent. 
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Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’INE. 

 

Una altra variable econòmica indicativa de la capacitat econòmica de cada sector 

durant un període de recessió, és la capacitat de crear ocupació. Si es desagrega 

l’evolució de l’ocupació per sectors d’activitat, s’observa el comportament molt 

favorable de l’ocupació especialment a l’Hostaleria, el comerç en menor mesura i la 

resta de serveis.  

 
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya. 
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És molt destacable l’aportació del sector “Hostaleria” al mercat laboral gironí, perquè 

si bé és un sector que el seu PIB ha tingut un comportament cíclic (tot i que molt 

desigual per comarques com es veurà als apartats que segueixen) la capacitat del 

sector per crear ocupació destaca molt positivament. És el sector que, com pocs, ha 

mantingut l’ocupació estable durant el pitjor període de crisi, i a partir del 2013 és el 

que crea més ocupació. L’aportació del sector turístic gironí és que ha contribuït 

decididament a reduir el cicle econòmic de l’atur. 

 

Hi ha una altra variable que a la província de Girona és rellevant, la capacitat de crear 

empreses. Quant a la creació d’empreses al sector comerç, cal tenir present que 

l’economia a Girona es caracteritza per una capacitat de crear empreses (un 22,4% 

des del 2008 al 2018) molt superior al conjunt de Catalunya (-1,2%) i que no s’ha vist 

afectada pel cicle econòmic.  

 

A partir de l’any 2011 es disposa d’informació desagregada de l’evolució del nombre 

d’empreses per sectors d’activitat. No tots els sectors tenen el mateix comportament.  

 
Font: elaboració pròpia, a partir de dades de l’INE. 
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El sector industrial a Girona ha mantingut pràcticament estable el nombre 

d’empreses, mentre que al conjunt de Catalunya s’han reduït un 6,5%. Al sector de 

la construcció el nombre d’empreses s’ha reduït un 7,7%, un percentatge molt 

inferior a la caiguda del PIB del sector. Quant al conjunt d’empreses “Comerç, 

transport i hosteleria” la tendència és molt estable, si bé cal considerar que la caiguda 

del PIB al sector de transport fa pensar que darrera d’aquest agregat hi ha un 

comportament invers entre transport i comerç pel que fa a la creació d’empreses. La 

hipòtesi és que el sector d’hostaleria s’ha mantingut molt estable.  
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2. El sector de carnisseries per comarques. 

 

Segons les dades facilitades pel gremi, el nombre d’agremiats fins al 2009 es 

mantenia molt estable, però a partir del 2009 el descens ha estat continu, havent-se 

reduït un 22,1% el nombre d’agremiats fins al 2019. Aquesta tendència 

persistentment negativa no s’ajusta al comportament contínuament positiu del PIB 

al sector comerç. I tampoc s’ajusta al positiu comportament de creació d’empreses al 

sector comerç. Mentre al sector comerç, en conjunt, fins i tot en l’època de crisi el 

seu PIB ha augmentat i el nombre d’empreses s’ha mantingut estable o ha 

augmentat, el sector de les carnisseries mostra un comportament ben diferent. 

 

Per tant, ja es pot avançar que el continu retrocés del sector de les carnisseries a 

Girona no respon a cap efecte cíclic sinó que esdevé un problema estructural dins el 

sector del comerç gironí. Passant a un major detall per comarques, es pot identificar 

a on s’agreuja més el problema. 

 

 
PIB sector 

Comerç (milions€) Població  
PIB comerç/habitant 

(milers €) 

 2008 2018* 2008 2018 2008 2018 
Alt Empordà 513,8 556,7 132.800 136.980 3,9 4,1 
Baix Empordà 334 400,5 128.130 131.310 2,6 3,0 
Cerdanya 51,6 46,0 18.320 17.690 2,8 2,6 
Garrotxa 171 172,4 54.120 55.580 3,2 3,1 
Gironès 671,8 798,4 173.870 186.020 3,9 4,3 
Pla de l'Estany 66,3 92,8 29.340 31.810 2,3 2,9 
Ripollès 56,1 57,0 26.770 24.870 2,1 2,3 
Selva 393,1 501,0 160.410 166.290 2,5 3,0 

Font: elaboració pròpia, a partir de dades de l’INE. 

 

Vegi’s que del 2008 al 2018 el PIB del sector comerç ha augmentat a totes les 

comarques excepte a la Cerdanya on s’ha reduït un 2%. La Cerdanya i el Ripollès són 
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les dues comarques que han perdut població i malgrat que el Ripollès ha perdut més 

població que la Cerdanya, el comerç al Ripollès s’ha mantingut més estable. A les 

dues darreres columnes del quadre anterior, es calcula el PIB del sector comerç 

dividit pel nombre d’habitants de la comarca i als resultats es pot observar que 

només es redueix a la Cerdanya. És a dir, l’impacte de la crisi econòmica pel que fa a 

població i PIB ha estat molt negatiu a la Cerdanya. Dit això, cal observar que el valor 

més elevat de PIB del sector comerç per habitant és de 4.300 € al Gironès, tal i com 

era de preveure atesa la major concentració comercial a la capital de província. Ara 

bé, el valor més baix, no és a la Cerdanya si no al Ripollès amb 2.300 €.  Destaca 

l’elevat valor a l’Alt Empordà, impulsat pel dinamisme comercial vinculat a l’efecte 

fronterer. I cal fixar-se que del 2008 al 2018 el valor ha anat augmentant molt 

lleugerament a totes les comarques. Aquestes dades són un reflex del consum de les 

famílies però també són un reflex de la localització geogràfica de les compres a les 

comarques gironines. 

 

Als gràfics següents es mostra la importància del sector comerç i la seva evolució a 

les diferents comarques.  

Distribució del PIB del sector comerç per comarques: període 2008-2018 

 

Font: elaboració pròpia, a partir de dades de l’Idescat i BBVA. 
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A continuació es mostra una altra manera de representar, en termes absoluts al 

primer gràfic i en termes relatius al segon gràfic, l’evolució del sector a cada comarca 

gironina. 

 

 

 

Font: elaboració pròpia, a partir de dades de l’Idescat i BBVA. 

Hi ha tres comarques: Ripollès, Garrotxa i Cerdanya on el PIB del sector comerç ha 

disminuït durant els anys de crisi econòmica. A la Garrotxa es va reduir des del 

primer moment de crisi, any 2009, i no s’ha recuperat fins al 2018. Ara bé, la 
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Garrotxa és la segona comarca amb el PIB per càpita més elevat de Girona, és a dir, 

que les dades ens indiquen molt probablement que hi ha hagut un efecte 

desplaçament de les compres comercials dels garrotxins. Al Ripollès, la caiguda del 

sector comercial es va produir a partir de l’any 2010 i no va recuperar els valors 

anteriors a la crisi fins l’any 2017. I la Cerdanya va caure al 2010 i encara a l’actualitat 

no s’ha recuperat el valor. La resta de comarques tenen un comportament positiu del 

sector comerç. Per exemple, tot i que al Gironès el PIB per càpita de la comarca s’ha 

mantingut estable el PIB del sector comerç ha crescut un 20%. 

 

Una altra manera d’aproximar-nos a la importància del sector comerç a les 

comarques de Girona és observant el pes del PIB del sector comerç sobre el PIB total 

de cada comarca. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Alt Empordà 16,6  16,7  17,2  19,5  20,2  20,1  19,7  18,7  19,3  17,9  16,9 
Baix 
Empordà 11,4  11,7  12,3  16,2  15,3  15,7  15,1  15,1  15,3  15,1  14,8 

La Cerdanya 9,9  10,2  10,5  11,1  12,7  12,9  12,0  11,6  12,4  12,1  11,9 

La Garrotxa 11,8  11,8  11,5  11,4  11,7  12,0  11,6  10,7  10,4  10,3  10,7 

Gironès 14,1  14,8  14,7  14,1  13,9  14,3  15,3  14,0  14,7  14,6  14,6 
Pla de 
l'Estany 10,9  11,6  12,4  13,7  18,0  15,7  17,0  12,2  11,3  11,2  11,0 

Ripollès 8,1  8,7  9,6  10,9  10,1  9,7  9,7  9,9  10,0  10,0  10,1 

La Selva 10,8  11,1  11,4  13,4  16,3  16,6  15,5  14,3  12,9  12,6  12,4 
Font: elaboració pròpia, a partir de dades de l’Idescat i BBVA. 

 

Certament, abans s’ha dit que el PIB del sector comerç ha augmentat un 20% al 

Gironès des del 2008 al 2018, vegi’s però que el seu pes es manté entorn al valor el 

14%, és a dir, que la resta de PIB també creix en una proporció similar, mentre que 

el PIB per càpita es manté també estable. 
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El Ripollès destaca per tenir persistentment els percentatges més baixos de tota la 

província. No és la comarca amb el PIB per càpita més baix, per tant, caldria veure 

quina és la composició de la població i hàbits de consum. 

 

L’Alt Empordà destaca per tenir persistentment els percentatges més elevats de tota 

la província i, sens dubte, és per la influència del comerç fronterer. Cal observar, 

però, que el percentatge més elevat després de l’Alt Empordà es troba al Pla de 

l’Estany. El Pla de l’Estany, és la tercera comarca amb més PIB per càpita, darrera 

del Gironès i la Garrotxa. Contrasta amb la Garrotxa que presenta uns valors entorn 

de l’11%, mentre que al Pla de l’Estany s’assoleixen valors de 17 i 18%. És a dir, que 

també hi ha models de comerç diferent entre comarques. Al Pla de l’Estany millora 

el PIB, millora el PIB per càpita i millora el sector comerç. A la Garrotxa, en canvi, 

millora el PIB, millora molt més que al Pla de l’Estany el PIB per càpita, però es 

tradueix en una reducció del sector comerç. El sector comerç indica si la riquesa 

queda arrelada al territori de comarques o es desplaça. 

 

Destacar, de nou, la Cerdanya on abans s’ha vist que el sector comerç persistentment 

cau des del 2008 i en percentatge sobre el PIB total encara augmenta. Això només 

significa que la caiguda de PIB als altres sectors d’activitat econòmica és major que 

al sector comerç, és a dir, referma la hipòtesi que a la Cerdanya s’està davant un 

problema econòmic estructural al que de moment no hi ha reversió de la tendència. 

 

En síntesi, el sector comerç té un comportament diferent per comarques que s’ha 

d’entendre a partir de la diferent evolució de la població, PIB i composició de 

l’activitat econòmica.  
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3. Anàlisi i valoració del propi sector. 

 

El Gremi de Carnissers ha aportat informació necessària i suficient per a poder 

desenvolupar bé aquest informe. Abans ja s’ha comentat que la persistent 

disminució del nombre d’agremiats és una evidència de que el sector està en recessió 

contínua i, per tant, l’origen del problema no és la passada crisi econòmica, si bé la 

crisi ha agreujat el problema. Estem, doncs, davant un problema estructural que es 

manté malgrat totes les actuacions realitzades des del sector. 

 

Un exemple de que el sector i el gremi actuen de manera dinàmica, a fi de revertir la 

tendència negativa del sector, són les múltiples campanyes publicitàries realitzades 

contínuament els darrers anys. És un element molt favorable del sector. 

NOM DE LA CAMPANYA Any 

Trobada de blocaires gastronòmics amb la botifarra dolça 2016 
Nou disseny web inspirat en un bloc de notícies www.puntdecarn.com 2016 
Concurs botifarra de perol. Amb Girona excel·lent a la Fira de Girona.  2016 
Campanya entrepans, amb Federació Catalana i Carnissers i Xarcuters 2017 
Carnellets. Un nou producte a les carnisseries.  2015-2019 
Avinyó-Temporada Alta- Gremi 2016 
Escudella't 2016-2019 
Brasa't 2019 
Fòrum Gastronòmic. Atreveix-te.  2015 
Les elaboracions del xai 2016-2018 
Fira de l'all i oli de Creixell.  2017 
Obradors de Portes Obertes 2018-2019 
Dia internacional de la Croqueta 2018-2019 
Dia Internacional de l'Hamburguesa 2017-2019 
Ramats de Foc 2018-2019 
La Veritat a Ta Taula 2018-2019 
T'ho servim amb safata 2019 
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De les 17 campanyes, 12 han estat sense cost i 5 han suposat un cost de 11.700€. Entre 

totes les campanyes, grosso modo, 9 han anat dirigides als clients propis de les 

carnisseries amb l’objectiu d’augmentar la compra de productes i fent èmfasi en 

productes tradicionals de les carnisseries, com: botifarres, croquetes, embotits, etc. 

I, 8 han estat campanyes dirigides  a la captació de nous clients a través de múltiples 

canals: web, fòrums diversos, xarxes gastronòmiques, publicitat de nous productes, 

valor social de l’activitat ramadera, etc. 

 

En síntesi, la programació de campanyes ha estat molt correcta i és la necessària 

quan es pertany a un sector econòmic que manté la seva activitat de manera estable 

o creixent. El sol fet de que 12 d’aquestes campanyes no hagin suposat cap cost 

econòmic, és un indicador favorable de les energies esmerçades pel sector que no 

decauen en el temps ni en l’esforç. Però, certament, el conjunt d’aquestes campanyes 

publicitàries no han permès canviar la negativa tendència econòmica que viu el 

sector de carnisseries. Per tant, aquestes campanyes publicitàries s’han de mantenir 

però calen altres actuacions per revertir la situació estructural. 

 

Una altra de les informacions que es varen requerir per avaluar la situació del sector, 

va ser el nombre de carnisseries i la localització geogràfica per municipis. I, en el cas 

de les capitals de comarca, la localització per carrers. Amb aquesta informació 

exhaustiva facilitada pel gremi s’ha presentat la localització amb mapes comarca a 

comarca (que estan a l’annex). La simple observació d’aquests mapes posa en 

evidència la importància de la localització de les carnisseries per arribar a una part 

important de clients.  

 

En un món en què amb un dia o dos ens poden dur a casa productes fabricats a altres 

llocs d’arreu del món, no es pot pretendre que seguint el mateix model que s’ha seguit 

tradicionalment a les carnisseries es pugui arribar a un major nombre de clients. Cal 

portar el producte i la qualitat als clients. I per això, cal introduir canvis a tots els 

nivells, també des del propi sector.  

 

 



El Gremi de Carnisseres a les comarques de Girona 
 

23 
 

Una dada rellevant que apareix de l’actual localització geogràfica per comarques és 

la distribució de la població mitjana per carnisseria. Al quadre següent, es mostren 

els resultats. Vegis’ com la diferència de valors entre comarques és molt elevada. El 

valor màxim es troba a la Selva amb 4.264 habitants per carnisseria, mentre que el 

valor més baix és al Ripollès amb 1.382 habitants.  

 

 Població  Carnisseries  Població per 

 
Any 
2018 

Núm. 
Agremiats 

Carnisseria 
Agremiada 

Alt Empordà 136.980 68  2014 

Baix Empordà 131.310 44  2984 

Cerdanya 17.690 6  2948 

Garrotxa 55.580 30  1853 

Gironès 186.020 70  2657 

Pla de l'Estany 31.810 12  2651 

Ripollès 24.870 18  1382 

Selva 166.290 39  4264 
Mitjana 
Girona 750.550 287  2615 

 

 

El model que s’evidencia actualment és el model heretat fruit de la història del sector, 

que alhora representa la seva solidesa al territori però també la seva debilitat. 

Certament, el model comercial a Girona, i a tot Catalunya, ha canviat. L’aparició de 

les grans superfícies comercials que ofereixen carn de tot tipus tallada i envasada a 

baix preu ha significat un canvi de model que està col·lapsant el sector de 

carnisseries. Aquest nou model, pel qual han apostat fins ara els governs municipals, 

ja no és el model europeu alternatiu que existeix a moltes ciutats europees. No és una 

curiositat, sinó un fet a tenir ben present, que ciutats ben europees com Brussel·les 

o ciutats amb elevadíssim nivell de renda per càpita com és Luxemburg han apostat 

per un model de comerç de proximitat i d’elevada qualitat. En aquestes ciutats 

europees les grans superfícies comercials no tenen tanta presència com a Girona o 

Catalunya. Per tant, cal tenir present que el model de comerç actual pot revertir-se 

amb la implicació dels governs municipals però també, sobretot, amb la pròpia 

implicació del sector. Per a facilitar aquest canvi de model, cal una nova localització 
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de les carnisseries i això depèn, especialment, de la capacitat d’adaptació del sector i 

fer ús de les noves eines digitals i logístiques.   

 

El producte que s’ofereix des de les carnisseries és de millor qualitat, més fresc i de 

més proximitat, sense envasos que generen problemes mediambientals i a un preu-

qualitat molt més favorable al client. Això, juntament amb la progressivament més 

alta consciència social de que cal reduir els envasos i cal consumir productes de 

proximitat, més un esforç de l’administració local per impulsar el dinamisme del 

comerç local, pot canviar la tendència del sector amb pocs anys. És un fet a moltes 

ciutats europees ben avançades i a Girona es donen totes les característiques per a 

fer-ho possible. 

 

Ara bé, per aconseguir-ho cal combatre el pessimisme del mateix sector. Si bé les 

actuacions del Gremi han estat extraordinàries i demostren energia per revertir la 

tendència negativa, les opinions expressades d’una majoria d’enquestats denoten un 

profund pessimisme respecte el futur.  

 

Per avaluar l’estat d’opinió del sector es va definir una mostra de carnisseries per a 

què els resultats de l’enquesta fossin representatius del sector. La mostra es va 

composar de les carnisseries següents: 

 Una carnisseria ubicada en un municipi de 500 habitants o menys 

 Una carnisseria ubicada en un municipi d’entre 500 i 1.000 habitants 

 Una carnisseria ubicada en un municipi d’entre 1.000 i 1.500 habitants 

 Una en municipis de 1.500 a 2.500 habitants 

 Una en municipis de 2.500 a 5.000 habitants 

 Una en municipis de 5.000 a 10.000 habitants 

 Una en un municipi de més de 10.000 habitants que no sigui capital de 

comarca 

 Dues carnisseries per a cada capital de comarca, una situada al centre i 

l’altra en un barri o a les afores 

 Dues carnisseries de pobles turístics de muntanya 

 Dues carnisseries de pobles turístics de costa 
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A tots els enquestats se’ls hi va preguntar: facturació anual, nombre de treballadors 

a temps complet i tems parcial, valoració del tipus de clients, valoració de l’oferta de 

productes, valoració sobre el sector i línies de futur. 

 

És important senyalar que hi ha un bon nombre de carnisseries a l’Alt Empordà, Baix 

Empordà, Selva, Cerdanya i Ripollès que esmenten entre els seus clients a turistes i 

persones que s’allotgen a les segones residències. Tret d’aquest element destacable, 

la majoria de respostes confirmen que el tipus de clients són sempre els habituals, i 

majoritàriament són dones de mitjana edat i de renda mitjana-alta. 

 

També hi ha molta unanimitat en les respostes pel que fa al tipus de productes que 

es venen. Destaquen que s’ofereixen els productes de carn tradicionals, embotits 

casolans, en molts casos també s’ofereixen productes cuinats, sempre es destaca que 

els productes són de qualitat però només en pocs casos es destaca que són productes 

de Km 0. 

 

Quant al nombre de treballadors, cal diferenciar entre els treballadors a temps 

complet i els treballadors a temps parcial. La dimensió mitjana estàndard d’una 

carnisseria és de 3 treballadors a temps complet amb 1 ó 2 treballadors a temps 

parcial. Les carnisseries més petites ho són amb 1 ó 2 treballadors a temps complet i 

cap treballador o 1 a temps parcial. I, llavors, destaquen les carnisseries de major 

dimensió amb 18, 19 o 38 treballadors a temps complet i pocs a temps parcial. 

Entremig d’aquests tipus, hi ha tota mena de combinacions de mida, evidentment. 

 

Pel que fa a la facturació, l’import global respost a les enquestes va des del valor 

mínim de 100.000€ a un valor màxim a l’entorn de 2 milions d’€. Però, les 

diferències són molt grans, atès que hi ha agremiats que tenen una dimensió petita 

de carnisseria i altres que tenen una dimensió gran, com ja s’ha especificat abans. 

Per això, cal calcular les mitjanes i observar diferències. Així doncs, la facturació 
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mitjana a la província de Girona de les carnisseries enquestades és de 442.000€. 

Però, aquest valor és poc interessant atesa la disparitat de mida de les empreses. Més 

interessant és mesurar la facturació mínima per treballador a temps complet, atès 

que aquest valor sí que serveix de referència per a totes les carnisseries, siguin de la 

mida que siguin. La facturació mínima per treballador a temps complet a la província 

de Girona és de 84.745€. És un valor que clarament subestima la realitat, ja que la 

majoria d’enquestats han respost posicionant-se en intervals de facturació que són 

amplis, però serveix com a indicador de mínim. Per comarques, no s’observen 

masses diferències en la facturació mínima ni a l’Alt Empordà, ni a la Selva. Al 

Gironès la facturació mínima mitjana és un 13% superior, al Ripollès és un 42% 

superior i al Baix Empordà és el doble. Per contra a Banyoles la facturació mínima 

és la meitat de la mitjana de la província, però la mostra de respostes és massa petita 

per ser significativa. A la Cerdanya els valors no són significatius i, en general, cal 

interpretar aquestes xifres amb molta cautela, només com un indicador de mínims 

molt aproximat atès que les respostes a aquesta pregunta no són en absolut 

completes ni precises en molts casos. Per tant, serveixin els valors com a referència 

però fent-ne un ús molt prudent per la baixa significació de la mostra. 

 

Entrant a la valoració personal que cada carnisser fa sobre com està actualment el 

sector, predominen les respostes més aviat carregades de pessimisme que en la 

majoria de casos s’expliquen per la incertesa davant els canvis que s’esperen. Per 

contrast, hi ha un grup no majoritari però si molt rellevant de respostes que 

transmeten que malgrat les perspectives del sector siguin difícils -amb això hi ha 

unanimitat- cal seguir innovant i cal seguir treballant per millorar. 

 

El rosari de lamentacions és extens, algunes destacades són: “el sector està antiquat”, 

“el negoci ha baixat molt”, “tancaran moltes carnisseries més”, “no tinc ganes 

d’invertir”, “les grans superfícies ens han enfonsat”, “no tenim futur” o “estem en 

perill d’extinció”. Però, al seu costat també hi apareixen les expectatives favorables: 

“s’ha de lluitar molt però es va fent”, “fent la feina ben feta hi ha futur” o “el sector té 
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empenta per fer coses noves”. I també ha aparegut un sentiment molt poderós: “he 

passat més de 40 anys a la botiga, amb la meva dona ja jubilada. Hem estat feliços i 

hem treballat molt”. 

 

Quan es pregunta sobre les línies de futur torna a aparèixer la polaritat d’opinions. 

Set respostes simplement diuen que esperen la jubilació per tancar. La majoria de 

respostes veuen un futur ben incert pel sector i en alguns casos admeten que aquesta 

incertesa fa que no inverteixin més. Però, si atenem a les propostes que es realitzen, 

també s’observa la voluntat del sector de sortir de la situació actual. Propostes 

positives: captar nous clients i atendre’ls diferent, vendes online, nous productes 

cuinats i amb valor afegit, aposta per la varietat, la qualitat i el producte local, etc.  

 

Sobre aquestes propostes realitzades pel sector s’han construït les línies d’actuació 

futures que es presentaran a continuació. Però, abans, insistir en el fet que el 

comportament negatiu del sector carnisseries no es deu a la crisi econòmica. La crisi 

ha afectat de manera molt diferent a les comarques, però no ha afectat al sector 

comerç especialment. En canvi el sector de les carnisseries va perdent nombre 

d’empreses. I, cal insistir en què es tracta d’un problema econòmic estructural. El 

mateix pessimisme que demostren les respostes a les enquestes posa en evidència 

que es tracta d’un problema ben estructural que afecta completament a tot el sector 

i les vivències expressades per cada carnisseria coincideixen en el diagnòstic negatiu 

del sector. Per a emetre un missatge positiu respecte les expectatives de negoci al 

sector comerç i, per tant, també pel sector de carnisseries, a l’apartat que segueix es 

presenten uns indicadors de confiança empresarial del sector a nivell català. 
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4. Indicadors de confiança del sector comerç. 

 

Existeixen múltiples indicadors de confiança empresarial elaborats a partir 

d’enquestes als diferents agents econòmics i empresarials del país. Una enquesta 

molt sòlida és la que elabora des de l’any 2012 l’Institut d’Estadística de Catalunya 

que ofereix dades trimestrals. L’índex de Confiança Empresarial es calcula per al 

conjunt de l’economia catalana i no es disposen de dades significatives per a 

l’economia de Girona. Ara bé, els índexs de clima que elaboren altres organitzacions 

empresarials, com PIMEC, o institucions com CaixaBank, mostren la seva idoneïtat 

per aproximar-se també al clima empresarial gironí.  

Els índexs que es mostren a continuació evidencien que des del 2012 fins al 2015 sí 

que les expectatives eren creixents, però a partir del 2015 les expectatives es 

mantenen estables i només l’any 2019 baixen significativament al sector industrial i 

al sector comerç. 

 

 

Font: elaboració pròpia, a partir de dades de l’IDESCAT. 
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A continuació, també s’observa que l’indicador de confiança empresarial es manté 

amb una evolució més favorable als establiments amb menor nombre d’assalariats. 

 

Font: elaboració pròpia, a partir de dades de l’IDESCAT. 

 

A continuació, en tres gràfics diferents s’observa només l’evolució de la valoració al 

sector comerç sobre: Marxa del Negoci, Nivell de Preus i Nombre d’Ocupats.  

Vegi’s que la Marxa del Negoci es continua situant en valors positius com està 

passant des de l’any 2014. El nivell de preus continua amb les mateixes fluctuacions 

que es venen observant des del 2016, per tant, tampoc hi ha canvis recents que facin 

pensar en canvi de tendència. I, el nombre d’ocupats mostra una més lleugera 

caiguda estacional aquest darrer trimestre de l’any 2019.  

En síntesi, al sector comerç les expectatives es mantenen lleugerament positives. 

Aquest resultat contrasta amb el que transmeten les enquestes respostes per la 

selecció de carnissers. 
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Font: elaboració pròpia, a partir de dades de l’IDESCAT. 
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5. Estructura del sector a Girona: conclusions. 

 

De la lectura completa d’aquest informe es troben des de les tendències generals de 

l’economia gironina fins als seus diferents impactes segons comarques i sectors 

d’activitat econòmica, amb la finalitat d’emmarcar on es troba el sector de 

carnisseries. L’objectiu d’aquest darrer apartat de l’informe no és fer un recull 

sistemàtic de tots els resultats que ja s’han escrit anteriorment, si no presentar els 

principals trets del sector que han marcat i continuaran marcant la seva evolució; i, 

sobretot, presentar línies d’actuacions de futur pel sector. 

 

A grans trets, val a dir que el comportament del sector comerç a l’economia de Girona 

durant els darrers anys ha estat positiu i, en canvi, el sector de carnisseries segueix 

un comportament ben diferent. El sector presenta una tendència sostinguda de 

pèrdua d’activitat.   

 

El comportament econòmic de qualsevol sector també depèn d’aspectes socials, 

culturals i històrics que depassen l’àmbit estrictament econòmic: l’orientació de les 

institucions, l’entorn social i cultural, l’existència de desigualtats, el nivell educatiu i 

la qualitat del capital humà, entre d’altres, són aspectes crucials per explicar el 

creixement i el bon funcionament d’una economia i les seves perspectives de 

creixement. En aquesta línia de pensament, al llarg d’aquest informe s’han 

configurat els trets més favorables que mostra el sector de carnisseries gironí. 

 

Un primer tret econòmic i social importantíssim que distingeix el sector a Girona és 

l’elevat dinamisme del Gremi, exercint funcions de catalitzador de l’activitat i la 

publicitat del sector. El dinamisme que demostra el Gremi en la permanent difusió 

del sector és fonamental per al creixement i la cohesió. És una condició necessària 

però no ha estat suficient. 
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Un segon tret fonamental és la unitat en la diagnosi de la problemàtica del 

propi sector. Malgrat les dificultats que s’expressen al sector, es mostra extrema 

unanimitat en la identificació dels problemes econòmics persistents al sector. El pas 

d’un model de comerç local a l’aparició de grans superfícies comercials ha modificat 

l’arrelament de la riquesa territorial i el declivi de les carnisseries. 

El tercer tret característic és que es tracta d’un sector tradicional ben arrelat al 

territori i amb capacitat de renovar i obrir-se als nous canvis del mercat. 

El sector es basa principalment en empreses petites familiars, moltes amb una llarga 

història i que han sabut mantenir-se fidels al negoci malgrat les dificultats. El sector, 

actualment, mostra una gran fermesa, capacitat d’adaptació i millora de la qualitat 

de l’oferta, atresorant així un elevat potencial de creixement futur.  

Un quart tret favorable és la presència de turistes i habitants a segones 

residències que constitueixen uns clients potencials de mitjà-alt poder adquisitiu, 

ben presents en moltes comarques gironines, de costa i d’interior. 

De la mateixa manera que una anàlisi posa de manifest els trets més favorables de 

l’economia, també sorgeixen els trets menys favorables. 

Un primer element desfavorable és l’envelliment del sector que es sol traduir en 

manca d’inversió i dificultats d’adaptació als nous canvis. Aquesta situació només es 

pot invertir si el sector entra en una fase de creixement positiu i atrau a joves 

emprenedors, com al seu moment ho van ser els qui ara es jubilen amb tots els 

mèrits.  

Un segon element negatiu és el pessimisme que el sector manifesta vers el 

futur. Certament la persistentment negativa tendència econòmica ha calat fins al 

moll de l’ós del sector. 

Un altre element desfavorable que apareix com a un resultat de la crisi 

econòmica són les majors desigualtats, tant a nivell territorial com a nivell 

social. I per les carnisseries les desigualtats es manifesten fins i tot per barris dins 

una mateixa població. Requereix fer especial atenció a l’entorn econòmic per ajustar 
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la gamma de productes que cal oferir a fi d’atendre a tot tipus de clients i maximitzar 

les vendes. 

 

Un darrer element negatiu és que el sector encara actua segons la localització 

geogràfica clàssica, i això encotilla al propi sector i frena el seu creixement. 

 

També els reptes de futur del sector de carnisseries semblen molt clars. En paraules 

dels mateixos enquestats:  

“El petit comerç i el model de carnisseria de taulell i ganivet sembla que mai tornarà 

a temps passats, tot i que a les tendències de consum encara hi ha un reducte de 

públic que busca productes relacionats amb valors ètics com un comerç de 

proximitat amb un model productiu arrelat a la terra i que dinamitza l’economia 

local, els productes no envasats, el comerç directe del productor, etc., o valors 

relacionats amb la salut com el consum de productes naturals no processats, 

ecològics (de km. 0 i no processats) o bé consumidors que busquen productes únics 

relacionats amb l’alta gastronomia i restauració i productes gourmet.” 

 

No calen gaires més paraules, les estratègies de futur per al sector passen per: 

- Noves estratègies comercials: basades en un nou concepte de 

localització, l’ús de noves tecnologies bàsiques pel comerç i el posicionament 

del Gremi. 

- Potenciar nous productes: el sector té una capacitat demostrada de crear 

nous productes càrnics amb una major rapidesa i qualitat que les grans 

superfícies comercials. 

- Captació d’ajudes al desenvolupament del comerç local: les noves 

estratègies locals han d’afavorir el desenvolupament sostenible i el comerç 

local com el de les carnisseries ha de ser la base i un punt d’inici del canvi que 

cal a llarg termini. 
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Per posar en valor aquests repte de futur, s’avancen algunes línies d’actuació que 

fàcilment es podrien concretar en propostes a curt termini, com les següents: 

 

Un primer projecte: Complicitat amb l’Administració Pública per impulsar el 

menjar sostenible i de qualitat a les escoles. Les escoles estan repartides 

equilibradament per tot el territori segons població, per tant, es proposa assegurar 

el producte a la taula de les escoles. El Gremi, amb el suport institucional necessari, 

hauria de signar un conveni garantint el subministrament per tal que, com a mínim, 

un dia a la setmana es posi a taula un producte càrnic elaborat per una carnisseria 

del poble o poblacions de referència de l’escola i instituts. Seria una comanda 

setmanal estable, i la difusió a les famílies esdevindria una directa, gratuïta i 

excel·lent campanya publicitària a tot el territori gironí.  

Un segon projecte: Donar resposta als nous hàbits de compra familiars 

deslocalitzant els punts de venda. Tradicionalment les carnisseries han estat en un 

lloc que sovint històricament havia sigut un lloc cèntric d’un poble i ara ja no ho és, 

però això no cal modificar-ho, el que cal és canviar el concepte de localització. A la 

qualitat del producte cal afegir la qualitat del servei d’assessorament i logística de 

l’entrega. No es pot pretendre que els clients vagin a comprar a les carnisseries com 

tradicionalment s’ha fet. Cal obrir noves vies de servir el producte amb diligència, en 

la confiança del carnisser, adaptant-se als horaris i les tendències dels clients. Quan 

ja es té la confiança d’un client, les comandes online amb entrega puntual poden 

esdevenir un impuls a les vendes setmanalment. Per entrega puntual s’ha 

d’entendre: entrega a la mateixa carnisseria sense haver de fer cues amb una zona de 

càrrega i descàrrega propera, o bé entrega a domicili en horaris convinguts, o bé, 

facilitant entregues a través d’altres transports logístics ja existents al territori. 

Un tercer projecte d’ampli abast. Sumar a la deslocalització dels punts de venda 

una campanya a favor de la sostenibilitat del planeta. Servir les comandes en envasos 

de vidre, fàcilment emmagatzemables a les neveres i congeladors, resistents i que 

puguin anar directament als microones, forns i rentaplats. Caldria impulsar una gran 

campanya publicitària en què les carnisseries subministressin aquests envasos a 
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partir d’una compra mínima i on es serviran setmanalment els productes de la 

compra. Això eliminaria completament l’ús de plàstics, papers i es reutilitzarien els 

envasos. Per traslladar els envasos també caldria dissenyar una bossa a mida, 

personalitzada, que podria ser perfectament una cistella de materials naturals 

elaborada per artesans de les comarques de Girona. Si aquest model tingués èxit es 

podria ampliar la “cistella de la compra familiar” a altres productes de Km. 0, 

complementaris per a una alimentació sana, equilibrada i de proximitat. I es podria 

ampliar progressivament el territori d’entrega dels productes, arribant a abastir 

restaurants i altres comerços. 

 

Aquest informe posa de manifest les dificultats generals del sector però també 

mostra el potencial de millora de què disposa. I a la vista del negatiu comportament 

econòmic del sector, cal prendre noves mesures de política, tant per part del Gremi 

com cercant la complicitat de les Administracions Locals, a fi de garantir una riquesa 

ben arrelada a tot el territori gironí.  

 

Girona és una economia i societat oberta, inclusiva, amb un dinamisme social i 

emprenedor ben característic al territori. És a dir, es donen totes les circumstàncies 

per a fer realitat aquest canvi de model que requereix el sector de les carnisseries, 

com un primer pas cap a un model comercial més sostenible, hereu de la millor 

tradició catalana i model practicat per països europeus ben avançats.  
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6. Fonts d’informació 

 

Per a l’elaboració d’aquest informe, a més de les dades facilitades pel Gremi de 

Carnissers, s’han utilitzat dades recollides i elaborades de les fonts següents: 

- Institut d’Estadística de Catalunya 

- Instituto Nacional de Estadística. 

- Informes del BBVA, CaixaBank i Banco Santander. 

- Informes de la Cambra de Comerç de Girona 

- PIMEC 

- FOEG 

- Observatori del Treball i Model Productiu, Generalitat de Catalunya. 

- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya 

- Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Generalitat de 

Catalunya 

- Comissió Europea 
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Aquest  informe ha estat  redactat per Anna Garriga,  professora del Departament 

d’Economia  de  la  Universitat  de  Girona  i  Cap  del  Grup  de  Transferència  de 

Coneixement en Economia i Empresa. 

I, la gestió del projecte ha anat a càrrec del Sr. Jordi Tubert, promotor del Grup de 

Transferència.  

 

 

 

 

 

 

Girona, a 30 de desembre de 2019. 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

     


