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❚  Anna Santacreu

Un tomb per un escorxador

EL REPORTATGE

Agramunt compta en l’actualitat amb un escorxador industrial de conills que ocupa
el segon lloc en importància dins de l’àmbit espanyol. Al llarg dels anys han anat
incrementant el nombre de metres quadrats destinats a matar, desfer i envasar un
gran nombre de conills destinats al mercat nacional i estranger.

– És el Josep M. qui con-
testa les nostres preguntes.
Per començar digues-nos
d’on traieu els conills?

– Actualment tots són de
granges. La gran majoria vénen
d’Aragó, la Franja i Lleida. Ara
també arriben dos camions de
Galícia cada setmana, que
traduït a conills són 10.000.

– Com feu el transport?
– Nosaltres disposem d'onze

camions, quatre dels quals són
frigorífics i un destinat al
residu. Amb aquest transport
cobrim la recollida del conill en
viu, i fem el seu repartiment
quan és mort, menys el que
ve de Galícia, que ens el por-
ten.

Un tomb per un escorxador

Ens hem de remuntar a l’any 1951 quan el pare de
l’actual Joan Figuera, el Tomàs Figuera, juntament
amb els seus fills van iniciar el negoci de la com-

pra-venda d’animals, que llavors s’anomenava
“ramassadors”.

Compraven i venien tota mena d’aviram: conills, galli-
nes, oques, ànecs, ous, caragols, animals de caça… A
partir d’aquí van iniciar la matança del conill d’una mane-
ra casolana i la mà d'obra eren veïns del mateix carrer.

Al cap dels anys, i per raons sanitàries, es va prohibir
fer-ho en aquestes condicions i es va obligar a la cons-
trucció d’escorxadors controlats i especialitzats.

De llavors en queden molt bons records, tot i que tre-
ballaven nit i dia, diu en Joan. Encara guarda llibretes
amb apunts d’aquella època. Les fullegem i trobem una
sèrie de preus que en reproduïm uns quants en requadres
a part.

Actualment l’empresa Matadero Figuera, S.A. està re-
gentada per la família Figuera Fusté i Figuera Gasull. El
pare, Joan Figuera i quatre dels seus sis fills,
el Josep M., el Ramon, el Joan i la Maite estan vinculats
a l’empresa. L’any 1988 constitueixen aquesta societat
amb la llicència fiscal de: "Escorxador Industrial de co-
nills i sala de desfer". ▼
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– Quin procés seguiu una
vegada els conills són a
l’escorxador?

– El procés és llarg. Tan bon
punt arriben, un veterinari,
que la Generalitat ens obliga a
tenir, fa la primera inspecció.
A partir d'aquí ja comença el

que en diem el "Diagrama de
fluxes". Aquest procés consis-
teix a treballar en cadena i
anar separant el rebuig de la
part bona de l'animal, tot pas-
sant una sèrie de processos.
Uns arribant a la sala de
desfer, pesatge i etiquetatge i

altres a les cambres de refri-
geració del producte acabat i
preparat per a expedir.

– Quants empleats teniu?
– El nombre d’empleats

depèn una mica segons la tem-
porada. En aquest negoci
també hi ha temporada alta i
temporada baixa. Podem ser
de 45 a 55 persones. El 90%
són homes immigrants, del
sud d’Àfrica. Tan sols 12 som
del país. Abans que m'ho
preguntis, ja et diré que ara
amb aquesta gent no tenim
cap mena de problema. Al
començament, quan els immi-
grants eren del nord d’Àfrica,
havíem tingut problemes
seriosos fins que vam de-
cidir tenir tan sols africans del
sud.

– Qui són els vostres
clients?

– El principal client és la
Cooperativa de Guissona, amb
el 25% de la nostra producció.
Després servim a supermer-
cats de Barcelona, tan cone-
guts com Condal, Bon Preu,
Consum; i en un petit percen-
tatge conservem clients dels
mercats de Barcelona.

– No és perillós tenir un
client amb el 25% de la
vostra producció?

– Tot té avantatges i incon-
venients. Amb la Cooperativa
de Guissona sempre ens hem
entès d’allò més bé. Ells reben
de nosaltres una qualitat i un
servei que aquí a Catalunya no
hi ha cap escorxador que els ho
pugui oferir. Són uns clients

SETMANA DE NADAL DE L'ANY 1956

COMPRES:

Dia 22-12-56   2 pollastres per un valor de 127 ptes.

2 ànecs ” 100 ”

2 gallines ” 100 ”

2 oques ” 123 ”

2 capons ” 250 ”

PREUS OUS ANY 1959

1ª .................................. 29,00 ptes.

2ª .................................. 26,00   ”

3ª .................................. 23,50   ”

4ª .................................. 18,50   ”

5ª .................................. 17,00   ”
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El Joan ens
ensenya a títol
personal un petit
museu dedicat al
conill, on
col·lecciona tota
mena de conills.
N‘hi ha de tota
manera i forma i
per a tots els
gustos. Gairebé
700 són les
mascotes que allí
hi té exposades.
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molt exigents en els controls
analítics i sanitaris i mai no hem
tingut el mínim problema.

– Quina producció teniu?
– La nostra producció és de

3.500.000 / 3.600.000 uni-
tats a l'any. Els mesos d’estiu
són els de més producció, en
canvi el setembre i l'octubre
els que menys. Això fa, preci-
sament, que sigui la tempora-
da en què el conill va més car.

– Quins horaris feu?
– L’horari d'escorxador

comença a les 8 del matí fins
a la 1 i, a la tarda, de 3 a 6 o
bé a les 7 o a les 8, fins que
s’acaba de matar.

A la nit fem la feina d'es-
pecejament. Ho fem de 10 de
la nit a 8 del matí. El fet de
treballar a la nit és perquè, en

fer el conill a trossos, neces-
sitem que la temperatura de
l'animal sigui més baixa.

– De quines maneres
presenteu el producte?

– Servim el conill sencer, a
meitats o a trossos i també
amb safates on només hi ha
espatlles, altres només cuixes,
altres lloms; o sigui que servim
el que demana el mercat.

Havíem provat de desossar
el conill i fer-ne elaborats, com
hamburgueses, mandongui-
lles, salsitxes, però la cosa
sortia molt cara i ho vam des-
estimar.

– Parla’ns de les dei-
xalles?

– De deixalles en fem de di-
versos tipus. Quan arriben els
camions ja porten porqueria i

tot aquest residu, junt amb les
tripes, orelles i peus ho portem
a diari a una planta de com-
postatge que hi ha a la Sentiu.
Aquest servei abans era gratuït,
en canvi ara ens costa diners el
poder deixar les deixalles en
aquestes instal·lacions.

Un altre rebuig és la pell.
Ens les vénen a buscar quatre
o cinc vegades cada dia. Vénen
de Ventoses, i ho fan tantes
vegades perquè per treballar-
les va millor si encara no són
seques.

Els ossos que surten de fer
l'especejament, ens els recull
setmanalment una empresa de
Vic, que ho dedica a fer menjar
per a gossos.

– I del tema exportació?
– L’exportació no és un

servei de manera continuada.
I no ho és perquè als països
als quals exportem vigilen el
preu. Miren que el que nosal-
tres els podem oferir sigui
sempre més interessant que el

del seu país. És a dir, si a
França tenen una manca de
conills i això fa que el preu pugi
molt, proven el preu d’Espa-
nya i si és interessant com-
pren. Ho hem fet amb França,
Bèlgica, Holanda, Itàlia i
Alemanya.

Precisament enguany no ha
estat un any de massa ex-
portació. L'embalum exportat
pot anar des d’un 10% l’any
que menys al 30-40% l’any
que més.

Segurament que al tinter
queda alguna que altra
qüestió, però a grans trets
aquesta conversa descriu
el que passa un dia feiner
en un escorxador que, vist
així de passada, no dóna la
sensació que per aquestes
instal·lacions hi passi tant
conill, sigui viu o mort.

Agraïm a la família Fi-
guera la seva col·laboració
i dedicació per poder tenir
aquesta conversa. ■

La nostra producció és de
3.500.000 / 3.600.000 unitats
a l'any.




