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Salutació

Benvolguts/des,

El que teniu a les mans és la Memòria d’activitats 2018 del Gremi de Flequers 
de la Província de Barcelona, un resum de totes les accions que, en un any 
intens de treball, hem dut a terme des del Gremi.

Al Gremi, amb més de cent anys de feina i il·lusió de tots, cada any hi ha 
molts nous contactes, projectes, noves accions i diferents activitats que 
volem fer arribar a tots els nostres públics. Per això, des del Gremi, hem 
pensat que aquesta Memòria 2018 d’activitats ha de ser un aplec de tot allò 
(trobades, formació, serveis, esdeveniments, ...) que hem fet els flequers de 
la província de Barcelona per poder fer arribar les necessitats i la innovació 
d’una professió que estimem, ens omple i ens exigeix. 

Pel flequer, el Gremi és i ha de ser sempre un instrument eficaç per fer arri-
bar la veu del sector tant als diferents estaments de l’Administració com al 
conjunt de la societat, i documents com aquest ens ajudaran a projectar les 
tasques que realitzem, a tots aquells i aquelles amb qui contactem, i també 
a tothom que vulgui conèixer de primera mà els valors i virtuts d’un sector 
que aposta per la innovació, la formació i els plans de futur, mantenint els 
valors d’un ofici de sempre.
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El Gremi disposa de dos espais formatius de 
primer nivell, la mateixa seu del Gremi, i la 
prestigiosa ESCOLA DE FLEQUERS ANDREU 
LLARGUÉS / BAKING SCHOOL BARCELONA 
SABADELL (Centre de formació Cal Molins 
de Sabadell) on s’hi dona una formació 
basada en les noves tècniques d’elaboració, 
i arrelada en l’artesania i la tradició. 

BARCELONA
SABADELL

Maricruz Baron Ortiz, Sots-directora de 
la Baking School Andreu Llargués..

La
Formació

El Gremi imparteix formació 
professional destinada a 
empresaris i treballadors del 
sector flequer i pastisser. Una 
àmplia oferta formativa dirigida 
per professionals de primera 
línia nacional i internacional. 

ES
PA
IS

 Cursos: 103

 Hores: 4.385

 Alumnes: 1.274

Yohan Ferrant, Director de la 
Baking School Andreu Llargués. 



La fleca d’alta gamma,  
fàcil i guanyadora_

Tècniques de  
llarga fermentació_

MASTERCLASS

MASTER 

Ludovic Richard Yohan Ferrant

MÀSTER EN 
fleca artesana d’excel·lència_

1ª edició d’un Màster amb una durada de 220 hores, 
que posa a l’abast dels assistents una formació 
única i d’excel·lència al món del pa i la brioixeria.

Compta amb la intervenció de formadors professionals 
de reconegut prestigi i garantia professional. Mestres 
forners  com Sylvain Herviaux (MOF 2011)  i Yohan Ferrant 
(Director tècnic de l’Escola de Flequers Andreu Llargués).



Brioixeria creativa_

La innovació de la 
brioixeria d’excepció_

...MASTERCLASS

Yohan Ferrant

Olivier Magne

L’excel.lència del 
croissant artesà_

Yohan Ferrant

L’excel.lència de la fleca italiana 
i els secrets del pannetone_

Ezio Marinato



Tradició 
i creativitat_

PANETTONE.  
Noves tendències 
2018_

Turrons  
clàssics i moderns_

Joel Schwalbach

Yohan Ferrant

Sergi Vela

C
U

R
SO
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TAST D’OFICIS PER A JOVES  
“Coneixement d’Oficis”

CURSOS D’INICIACIÓ  
A LA FLECA I LA PASTISSERIA ARTESANA

QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL  
INICIAL AUXILIAR FLECA I PASTISSERIA

CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT DE FLECA I BRIOIXERIA

CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT DE 
PASTISSERIA I CONFITERIA

INICIACIÓ A LA FLECA ARTESANA

CURSOS-MONOGRÀFICS   
FORMACIÓ CONTINUADA PER A 
PROFESSIONALS DE FLECA I PASTISSERIA

CURSOS D’HIGIENE ALIMENTÀRIA:   
MANIPULACIÓ D’ALIMENTS, 
ETIQUETATGE I APPCC

CURSOS DE GESTIÓ EMPRESARIAL:  
CONTROL I GESTIÓ DE COSTOS, 
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE PIMES 
I MOTIVACIÓ EMPRESARIAL

CURSOS PER LA MILORA  
DEL PUNT DE VENDA

CURSOS-MONOGRÀFICS   
FORMACIÓ CONTINUADA PER A 
PROFESSIONALS DE FLECA I PASTISSERIA

CIRCUITS “FLECA TOUR”    
PROFESSIONAL PER FLEQUES DE BARCELONA

FORMACIÓ A MIDA PER LES EMPRESES: 
PUNT DE VENDA, OBRADOR, HIGIENE, 
COSTOS, PROTECCIÓ DE DADES



Borsa
de treball

Durant tot el 2018 el Gremi ha 
gestionat la borsa de treball 
ajudant tots els agremiats que 
ho han necessitat a trobar 
personal qualificat per treballar 
en diferents àmbits com ara:

OFICIALS 1ª FLECA   •  (6,25%)   

OFICIALS 2ª DE FLECA   •  (6,25%)           

AUXILIARS DE FLECA   •  (50%)

OFICIALS DE PASTISSERIA   •  (6,25%)

ENCARREGATS DE BOTIGA   •  (12,50%)

VENEDORS   •  (6,25%)

Tant si busques feina  
com si necessites personal,  
el gremi t’ho gestiona a través 
del correu electrònic:
formacio@gremipa.com

ENTRE D’ALTRES;
 

 

 

 



 Assessorament laboral i 
gestió de recursos humans.

Assessorament en la 
gestió de la comptabilitat 
i fiscalitat.

Assesorament jurídic.

Assegurances.

Tramitació de Subvencions. 

Assessorament en gestió 
ambiental i sanitat.

1

2

3

4

5

6

Tots els agremiats gaudeixen 
de serveis en diferents 
àmbits professionals que els 
ajuden en el seu dia a dia.

Serveis pels 
agremiats



Campanyes
gràfiques

Des del Gremi fem campanyes 
periòdiques dirigides a fomentar 
el consum dels productes de 
qualitat elaborat a les fleques 
i pastisseries dels nostres 
agremiats. Productes saludables, 
tradicionals i fets amb la 
millor matèria primera per les 
mans més experimentades. 

PUBLICITAT I PROMOCIÓ
‘PA DE QUALITAT’ 

Amb el suport de:

PA-PA?
Per què creus que diuen primer

Quan compres pa
de fleca, fas salut
i menges qualitat.

Perquè està
boníssim!

Campanyes dirigides a 
fomentar el consum de 
pa de qualitat elaborat 

a les nostres fleques, 
com a un aliment 

essencial i saludable 
de la dieta diària.

La campanya de 2018 va 
incloure un pòster per 

a exposar a les botigues 
i bosses de paper per a 
dipositar les barres de 

pa, així com una urna i 
butlletes per a la celebració 

d’un sorteig de ganivets 
de pa per als clients de 

les fleques participants.



CAMPANYES
DE FESTIVITATS 
TRADICIONALS

Promoció en els punts de venda 
agremiats de  productes típics 
de les diades tradicionals 
catalanes, elaborats de 
manera artesanal i amb totes 
les garanties de qualitat.



Canals de 
comunicació 

La comunicació interna i 
externa és imprescindible per 
poder donar el millor servei als 
agremiats. Per tot això el Gremi 
disposa de diferents canals amb 
els que es comunica amb tots 
els agremiats i professionals 
nacionals i internacionals:

XARXES SOCIALS: Facebook, LinkedIn, 
Instagram

WEB: www.gremipa.com

NEWSPA: Revista bimensual que és una 
valuosa eina d’informació del Gremi, amb 
receptes, notícies, etc

PRINCIPALS CANALS

NEWSLETTER: Periòdicament s’envia informació 
del sector per correu electrònic



Co-
muni-
cació 

XARXES
SOCIALS

WEB

NEWsLETTER
Revista
Newspa



Certificació ISO. 

AENOR: Certificació 
Sistemes de Gestió  
de la qualitat ISO 9001

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació va celebrar el lliurament de Diplomes 
de Mestres Artesans Alimentaris de 2017 i 2018 
amb l’objectiu de distingir les persones que 
han destacat pels seus mèrits de creativitat i 
coneixement en el camp de l’artesania alimentària 
al llarg de la seva trajectòria professional.

Quatre agremiats van rebre aquest Diploma: 
Sr. Francesc Corbalan Ruíz (Sant Fost de 
Campsentelles), Miquel Casas Fontcuberta 
(Torrelles de Llobregat), Sr. Jaume Cebrià Sañas 
(Roda de Ter) i Sr. Jaume Ordeig Gras (Ripollet).

Lliurament de diplomes 
dE MESTRES ARTESANS

Reconeixements
2018

Lugar y fecha/Place and date:
Barcelona, 26 octubre 2018

Oficina de emisión/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Edificio Inbisa Mas Blau, C/ Garrotxa 
6-8, 3º 1ª, El Prat de Llobregat, 
08820, Barcelona, Spain

  

Ana del Rio Salgado
Representante de la dirección/
Management Representative

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, SLU, C/ Garrotxa, 6-8, Pl. 3 Of. 1, 08820, El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain. TEL:+34 93 479 26 00. 
www.dnvgl.es/assurance

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Número de certificado:/Certificate No.:
254218-2018-AQ-IBE-ENAC

Fecha Inicial de Certificación:/Initial date: 
03 agosto 2001

Validez:/Valid:
26 octubre 2018 - 26 octubre 2021

Se certifica que el sistema de gestión de/This is to certify that the management system of

GREMI DE FLEQUERS DE LA PROVINCIA 
DE BARCELONA
C./ Pau Claris, nº 134, 3er pis, 08009, Barcelona, Barcelona, Spain

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Este certificado es válido This certificate is valid 
para el siguiente campo de aplicación: for the following scope:

Servicios de defensa y asesoramiento al 
gremio, gestión laboral y fiscal, gestión de 
la formación, de bolsa de trabajo y seguros 
al gremio.

Serveis de defensa i assessorament al gremi, 
gestió laboral i fiscal, gestió de la formació, 
de borsa de treball i assegurances al gremi.

 



La Generalitat de Catalunya va reconèixer 
un total de 23 establiments centenaris 
i 12 comerços amb més de 150 anys 
d’història. Entre ells, es trobaven quatre 
fleques agremiades: Forn Girvent (Els 
Hostalets de Balenyà) i Forn Pere Mas 
Guiteras (Calldetenes), pels 100 anys; 
i Cal Mossó (Vilassar de Dalt) i Forn 
Viñas (Castellar del Vallès), pels 150. 

Premis Establiments 
Comercials 
Centenaris

Carnets Artesans  i   
EMPRESES ARTESANALS

Durant tot l’any 2018, el Gremi va 
gestionar davant el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, les sol·licituds dels nostres 
agremiats per a obtenir el Carnet 
d’Artesà Alimentari i la designació 
d’Empresa Artesanal Alimentària, com a 
distintius de professionalitat i qualitat.



Actes
Corporatius

Aquest 2018 s’han realitzat els següents 
actes corporatius més destacats:

L’Escola de Flequers Andreu 
Llargués, va rebre una delegació del 
‘Confartigianato Vicenza’, l’associació 
provincial d’artesans de Vicenza (Itàlia). 
El ‘Confartigianato’ va conèixer de 
primera mà les tasques que es duen 
a terme en la tasca benchmarking 
(comparació de programes, 
serveis, programa formatiu, etc).

Visita a l’Escola de la 
delegació del  
“Confartigianato Vicenza”

II Fira de la Formació 
Professional de Sabadell 
L’Escola de Flequers Andreu Llargués es va 
traslladar a la II Fira de la Formació Professional 
de Sabadell per donar a conèixer l’ofici entre 
els joves. Mestres i alumnes van elaborar 
diferents especialitats flequeres i pastisseres 
que van degustar més de 4.000 estudiants.



Més d’un centenar de persones (em-
presàries, directives i professionals) van 
participar a la jornada “La temporalitat 
laboral en el punt de mira”, organitza-
da per la Generalitat i PIMEC i que va 
comptar amb la participació del Gremi de 
Flequers de la Província de Barcelona.

“La temporalitat laboral  
en el punt de mira”,  
organitzada per la 
Generalitat i PIMEC

II Certamen Internacional de 
Fleca Artesana a València

Assemblea General Ordinària 
de Socis del Gremi 

Una representació del Gremi va assistir al II Certament 
Internacional de Fleca Artesana, organitzat pel Gremi 
de Flequers i Pastissers de València. També va acollir 
el Campionat Mundial de Joves Flequers de la Unió 
Internacional de la Fleca i la Pastisseria-Confiteria (UIBC).

El Gremi va celebrar l’Assemblea General anual 
de la institució, en la qual es va presentar la 
Memòria corresponent a l’any anterior i es 
va fer un repàs de les activitats realitzades 
més destacades durant tot l’exercici.



Actes Corporatius

Concurs Millor 
Pa de Pagès Català 2018 

L’Escola de Flequers  Andreu Llargués de Sabadell 
va acollir, el mes de maig de 2018, la semifinal del 
concurs de la IGP Pa de Pagès Català. El Comitè 
avaluador va escollir, entre dinou aspirants que 
van presentar els seus pans, els cinc finalistes, 
entre els que estava la nostra empresa agremiada 
“L’obrador dels 15”. La final del concurs va tenir 
lloc el mes de setembre a la Seu d’Urgell.

El Gremi va retre un merescut homenatge 
a M. Carme Pifarré, exsecretària general 
de la institució, amb motiu de la seva 
jubilació i després d’una intensa carrera 
professional al Gremi durant 50 anys.

HOMENATGE  
a Mª Carme Pifarré, 
exsecretària general del Gremi

Representants del Gremi van visitar 
el forn restaurat de Castellet i la 
Gornal, per invitació de l’Ajuntament, 
declarat “bé cultural d’interès local”

Visita al forn restaurat de 
Castellet i la Gornal declarat 
“bé cultural d’interès local” 



IBA 
(The World’s Leading Trade 
fair for Bakery, confectionery 
and Snacks 2018) 

Una delegació del Gremi es va 
desplaçar fins a Munic (Alemanya) per 
visitar la fira IBA, la trobada professional 
flequera més rellevant del món.

Amb la voluntat de reivindicar l’excel·lència 
de l’ofici artesà de flequer, la Jornada de 
portes obertes de l’Escola de Flequers 
Andreu Llargués va ser la seu de l’entrega 
de distintius amb la “A” d’Empresa 
Artesanal Alimentària, atorgats per la 
Generalitat de Catalunya. L’Empresa 
Artesanal Alimentària és aquella que 
duu a terme una activitat inclosa al 
repertori d’oficis d’artesania alimentària.

Jornada de Portes Obertes 
a l’artesania i l’excel·lència i 
lliurament de distintius  amb 
la “A” d’Empresa  Artesanal 
Alimentària 

27 de novembre



Altres 
actuacions

Es va signar el nou Conveni Col·lectiu de la Indústria 
Flequera de la Província de Barcelona per als 
anys 2018 i 2019. Aquesta norma, que regularà 
les relacions laborals al nostre sector, ha estat 
fruit de quasi bé un any d’àrdues negociacions 
entre els Gremis i els sindicats majoritaris. Aquest 
acord permet donar continuïtat al nostre propi 
conveni col·lectiu de treball de caràcter estatutari.

NOU CONVENI COL·LECTIU
de Fleca

Durant el 2018 s’ha continuat amb la política 
de defensa i promoció del sector,  mantenint 
reunions periòdiques amb Conselleries i 
Direccions Generals dels diferents Departaments 
de la Generalitat de Catalunya, així com amb 
les administracions locals. I també davant de les 
Administracions estatal i europea, a través de les 
diferents organitzacions de les que formem part. 

DEFENSA I PROMOCIÓ 
DEL SECTOR



PARTICIPACIÓ EN ALTRES ENTITATS

EL GREMI ÉS MEMBRE  
I FORMA PART ACTIVA  
EN ELS ÒRGANS DE GOVERN 
DE LES SEGÜENTS ENTITATS:

• FEDERACIÓ CATALANA D’ASSOCIACIONS 
DE GREMIS DE FLEQUERS

• CEOPPAN

• PIMEC

El Gremi dóna suport a la 
IGP Pa de Pagès Català



El gremi 
als mitjans de 
comunicació 



DIA MUNDIAL DEL PA
El president del Gremi de Flequers 
de la Província de Barcelona, 
Andreu Llargués i el forn L’Obrador 
dels 15 entrevistats al programa 
Tot es Mou de TV3 amb motiu 
del Dia Mundial del Pa.







 Coordinació: www.editbcn.com  |  Disseny: www.estudicreatiu.com 
Fotografies: NEWSPA (Gremi de Flequers de la Província de Barcelona)


