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Indignació de
les víctimes dels
lladres silenciosos
Els acusats, ahir en el judici a l’Audiència de Girona ■ O.P.
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Metalquimia idea
una màquina per
fer snacks de carn
ÚNICA AL MÓN · Es tracta de
la primera línia de producció que
es dissenya exclusivament per a
aquest àmbit de l’alimentació
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Protesten abocant
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AVENÇ · És una evolució d’una
tecnologia per assecar embotits
que l’empresa gironina va treure
al mercat l’any 2010
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Els alcaldes i els representants de la Generalitat, al final de la travessera de les Preses, escenificant l’acord ■ JORDI CASAS
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aquest format els embotits curats tradicionals però de mida petita.
És en aquest context
que diversos productors
carnis volen iniciar-se en
el món de l’snack carni.
Fins ara no hi havia cap
instal·lació al mercat que
pogués donar les prestacions productives i tecnològiques per elaborar
aquest tipus d’aperitiu i
per això Metalquimia ha
investigat en aquesta línia
fins a aconseguir crear
aquesta nova tecnologia.
La QDSnacks® és una
tecnologia patentada, des-

La xifra
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El president executiu de Metalquimia, Josep Lagares (a l’esquerra), amb els snacks i el prototip de la màquina ■ M. LLADÓ

Metalquimia crea la
primera màquina del món
per fer snacks de carn
a La nova tecnologia és una evolució del QDS Process, una planta per assecar

embotits que l’empresa gironina va posar al mercat l’any 2010
Imma Bosch
GIRONA

L’empresa gironina Metalquimia ha creat la primera
línia de producció del món
dissenyada
exclusivament per elaborar snacks
de carn: la QDSnacks®. La
nova tecnologia és una
evolució del QDS Process®, una planta per assecar embotits que Metalquimia va posar al mercat
el 2010. La QDSnacks és
una planta integral i automàtica per fer aperitius de
base proteica que permetrà innovar i industrialitzar el món de l’aperitiu

carni, un producte que
respon a la tendència del
consumidor de buscar
nous tipus d’aliments per
menjar entre hores “més
saludables, rics en proteïnes, baixos en hidrats de
carboni i sense greixos
trans, entre d’altres”.
El món de l’aperitiu ha
anat en augment en els
darrers anys. Només a Europa, les vendes superen
els 167.000 milions de dòlars anuals, però com que
és una zona molt tradicionalista, el mercat dels aperitius carnis està molt poc
desenvolupat i gairebé només es poden trobar en

Es presenta a la fira IFFA

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La nova tecnologia es presentarà a la Fira Internacional de
la Indústria de la Carn (IFFA)
que se celebrarà del 7 al 12 de
maig a Frankfurt. Pel saló,
s’espera que hi passin unes
60.000 persones de 130 països. A la fira, Metalquimia hi
portarà entre d’altres innovacions la Movistick Triplex, una
megainjectora de tres capçals que ofereix per primera
vegada a la història la possibilitat de fabricar productes
carnis cuits de muscle sencer
de molt alt rendiment.

El primer semestre del
2014, Metalquimia va tancar
un acord amb el grup alimentari xinès WH Group per al
subministrament d’una de
les plantes de processament
de productes carnis cuits
més modernes del món. La
planta, ubicada a Xangai, té
capacitat per elaborar 100
tones de producte al dia.
I des de principi d’any, Metalquimia és la proveïdora
principal de les línies de processat de la planta de Campofrio Food Group, a Burgos.

90

per cent de la producció de
Metalquimia s’exporta. L’empresa arriba a més de 80 països de tots els continents.

envolupada
específicament per a l’assecat ràpid
d’aperitius carnis. De la
mateixa manera que el sistema QDS Process®, s’inicia amb la fabricació de la
base del producte i, depenent de cada tipus de
snack, es poden fer diferents tractaments previs,
com la fermentació, la cocció o simplement iniciar el
procés d’assecat. Un dels
punts
forts
de
la
QDSnacks® és que permet
accelerar de manera exponencial la generació de
nous productes i formats
de snacks. La congelació
prèvia a l’assecat permet
dotar d’una gran versatilitat i funcionalitat el procés. No només perquè permet tenir estoc emmagatzemat per ser transformat
en producte final quan sigui necessari, sinó també
perquè permet portar el
producte al límit durant
les fases prèvies. ■

La Jonquera
vol revitalitzar
el seu nucli
antic
Xavier Roura
LA JONQUERA

L’Ajuntament de la Jonquera vol que els set milions de persones que trepitgen anualment els centres comercials dels afores
del municipi tornin a comprar al nucli antic, sobretot al carrer Major, en
franca decadència des de
fa uns quants anys. Per això pretén atreure un comerç de qualitat a l’esmentat carrer. Per assolirho es planteja aconseguir
un lloguer assequible dels
locals del centre mitjançant beneficis fiscals als
propietaris que hi aspirin,
i afavorir que els negocis
en llista d’espera al macrooutlet s’instal·lin temporalment al centre. D’altra banda, també es vol
impulsar el turisme cultural i de natura, gràcies al
Museu de l’Exili i a les moltes vies verdes que travessen el municipi. En declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), l’alcaldessa, Sònia Martínez,
es marca com a primer objectiu rentar la cara al nucli antic. L’Ajuntament ha
encarregat a un grup
d’economistes que avaluïn
les accions que es podrien
dur a terme per fer-hi una
“reforma integral”. Les
possibles accions es debatran amb les diferents entitats i els veïns. Martínez té com a prioritat dur
a terme aquest pla perquè la revitalització del
centre aporti oxigen i
ànim al conjunt del poble, deprimit per la crisi i
cansat d’estar sempre relacionat amb la prostitució i les drogues. ■

UP protesta abocant a
Llers 4.000 litres de llet
I.B.
LLERS

Unió de Pagesos va abocar
ahir uns 4.000 litres de llet
en un camp de Llers per
denunciar l’“actitud abusiva” d’algunes indústries
làctiques “com Danone o
la Corporació Alimentària
Guissona”, que han anunciat que no recolliran llet a

determinades
explotacions catalanes. De fet,
aquest camp de Llers on
ahir es va abocar la llet pertany a Jaume Coll, un ramader de Vilafant al qual
“Corporació Alimentària
Guissona ha decidit a última hora no recollir-li la
llet”. “Tenint en compte
les característiques peribles d’aquest aliment, ja

que la llet crua no es pot
consumir al cap de 48 hores sense haver passat per
un tractament tèrmic, el
ramader d’aquesta explotació s’ha vist obligat a
llançar-la”, va comentar
ahir Joan Guitart, responsable nacional del sector
lleter d’UP, que va denunciar el “monopoli” d’aquestes grans empreses. ■

Com que Corporació Alimentària Guissona va anunciar al veí de Vilafant que no li recolliria
la llet, aquest l’ha abocada en un camp erm que té a Llers ■ UNIÓ DE PAGESOS

