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GUILLERMO MOSCOSO MOURE: Amb tan 
sols 31 anys és un dels millors forners d’Es-
panya. Forner de quarta generació d’una re-
coneguda família flequera de Santiago de 
Compostela. Dirigeix l’obradoiro Moscoso 
Moure, que des de fa més de 10 anys no ha 
parat de créixer i comercialitza el seu propi 
producte com a “Pan da Moa”. 

La seva passió pel món del pa, li porta a 
fer en nombrosos viatges i visites al llarg i 
ample de la península, tractant sempre de 
conèixer i traslladar aquest coneixement i 
varietat d‘experiències als productes que 
s’elaboren al seu obrador. Presideix l’Asso-
ciació cultural “Con moita Miga” que promou i divulga el pa. Escriu al seu el blog “Pan 
da última formada”. Ha estat cridat a formar part de la “Selección Española de Pana-
dería Artesana”.

DESTINATARIS
Professionals que desitgin actualitzar la tècnica d’elaboració dels diferents productes. 
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PA DE BLAT DE MORO,  
BROA O BOROA
Si ens remuntem a començaments del 
segle XX, als anys de postguerra, a Galí-
cia existia un gran dèficit de blat, especi-
alment de qualitat per a l’elaboració de pa. 
Els Forns gairebé no produïen. Aquets te-
nien en abundància blat de moro i sègol 
però poc blat. 

D‘aquí va sortir el pa que es menjava en 
anys d’austeritat i postguerra, el pa de blat 
de moro, Brona, Boroa o Broa. Ara, nosal-
tres seguim fen-lo, i és un clàssic de la nit 
de Sant Joan. 

S’aconsella com acompanyant ideals de 
sardines o peix a la brasa. Intensos també 
amb patés, com el de salmó o eriçons, i fins 
i tot amb formatge fresc. és un exquisit mos.

Elaboració: pa de blat de moro amb pan-
ses.

PA DE SÈGOL
utilitzant una farina integral 100% d‘extrac-
ció moltura de la totalitat del gra. un pas-
tat lleuger amb una bona part de ferment 
àcid , llarg repòs primer en bloc i després en 
cistelles individuals i una cocció en forn de 
solera durant més d‘una hora.El resultat es 
un pa en el que desenvolupem tots els sa-
bors que conté el sègol, caramel·litzant els 
midons de la superfície de la massa. oferint 
una crosta cruixent i fosca, una molla den-
sa i humida que ens proporciona un pa re-
alment especial.

Elaboració: amb panses macerades en 
ron, que aporten un suc i sabor que no pas-
sa desapercebut.
 • Pa de sègol amb panses
 • Pa de sègol amb panses i taronja

EMPANADES GALLEGUES
Elaboracions amb diferents masses i farcits, 
que ampliaran la varietat d’elaboracions sa-
lades de molts obradors. 

tècniques amb diferents farines, escaldats, 
precuits i fins i tot congelats per tenir en es-
toc de manera fàcil i econòmica, empana-
des d’excel·lent qualitat.

MASSES
MASSA D’EMPANADA DE BLAt I “EMPANA-
DILLES”
 • En directe
 • Precuit - Refrigerat
 • Precuit - Congelat
 • Congelat

MASSA D’EMPANADA DE BLAt DE MoRo
 • Blat de moro blanc + sègol. 
 • Blat de moro groc + sègol
 • Blat de moro blanc + blat
 • Congelat d’empanada de blat de moro 

groc + sègol

MASSES D’ALtA HIDRAtACIó
 • Farcits (xoriço, salsitxes, bacó).

Elaboracions: sofregit de ceba, farcit de 
pollastre a la cervesa, farcit de tonyina, far-
cit de bacallà amb / sense panses, farcit de 
sardines, farcit de musclos, farcit de llom.
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INFORMACIÓ GENERAL
Durada/ Horari: 10 hores. De 15:30 a 20:30 h. Dilluns i dimarts. 

Preu: 360 €+21% IVA = 435,60 €

Documentació: Fotocòpia del DNI i de la nòmina actual o l’últim rebut d’autònoms.

Descomptes: 50% per a titulars o treballadors d’una empresa agremiada al Gremi de 
Flequers de la Província de Barcelona. 180 €+21% IVA = 217,80 €. 10% segona perso-
na i següents de la mateixa empresa. Parcialment bonificable per a aquells treballa-
dors que estiguin cotitzant dintre del règim general de la Seguretat Social.

Forma de pagament: per transferència bancària al núm. de compte:  
ES98 0182-0171-86-0010000129. Referència “Nom empresa/nom particular” i “Curs”

Altres conceptes: és imprescindible que els alumnes portin roba de treball adequada 
(gorra, jaqueta o bata). Qui ho desitgi pot adquirir a la mateixa Escola el “pac de roba 
de treball” per un preu molt assequible (gorra, jaqueta i davantal).

Les lleis de Riscos Laborals i de Seguretat i Higiene en la Indústria Alimentària, així com 
altra normativa vigent, seran d’obligat compliment.

Lloc d’impartició: ESCoLA DE FLEQuERS ANDREu LLARGuéS. Carrer Calders, 32. Sa-
badell. Cal Molins.

Informació i inscripcions: DEPARtAMENt DE FoRMACIó. Montserrat Ruiz, Sonia te-
ller. tel. 93 487 18 18. Fax 93 487 28 29. formacio@gremipa.com. www. gremipa.com

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: Ajuntament de Sabadell; universitat de Vic; Cafès 
Pont, SL; Colip España, SL; Comaina, SA; Crusagrup; Dir Informàtica BCN, SL; Fills de 
Moretó, SA; Frigual, SL; Master Martini Iberica, SA; Sveba-Dahlen España, SL; Tallers 
Pere Vila Camps, SL (Superpan); terpan,S.L.; utilpan, SL. 
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