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“Qualitat certificada”
El pans de qualitat garantida per un organisme extern, 
com en el cas de la IGP Pa de Pagès Català, són un 

valor afegit per als consumidors i els negocis flequers
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GREMI DE FLEQUERS 
DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Enhorabona. Us felicito. Creieu que no hi ha motiu, que no hi ha res a celebrar? Des del 
nostre Gremi pensem que sí. L’èxit de la jornada que vàrem celebrar el passat mes de 
març, sota el lema “Construïm futur”, l’atapeïda assistència que va omplir la sala, l’in-
terès demostrat pels assistents, la informació facilitada pels experts, els positius inputs 

rebuts a posteriori… Tots aquests són factors per felicitar-vos: sempre que hi hagi inquietud, ganes 
de millorar, desitjos d’aprendre, esforç i voluntat, el futur és possible. Els inquiets, els innovadors, 
els voluntariosos, els perfeccionistes, els qui estimen el seu treball, els qui fan les coses ben fetes 
dicten el seu propi futur. I el Gremi continuarà al vostre costat, organitzant jornades, facilitant 
formació, consell, assessories, representació… 

I és que hem de ser conscients que el reciclatge i la formació contínua són imprescindibles.  
No només per millorar el negoci o créixer i evolucionar. En un món ràpid i exigent com aquest en 

el qual vivim, és fonamental, fins i tot només per mantenir-se. 
La inversió en formació, siguem realistes, no és una despesa 

per fer a contracor, és una inversió necessària! Però no tot ha 
de ser costós, ni difícil: des del Gremi es treballa cada dia per 
facilitar-vos la formació, no només programant interessants 
cursos, sinó assessorant-vos en els més adequats per al perfil del 
vostre negoci, en les bonificacions i subvencions que podeu rebre 
pel capítol formatiu, ajudant-vos en la seva posada en pràctica. 
Companys i amics, el Gremi és la nostra millor arma i eina, no 
dubteu a utilitzar-la!

Reprenent el tema del positivisme que m’envaïa al principi 
de l’article, no vull que penseu que sóc un il·lús o que no veig 
la realitat. Vivim temps econòmicament complicats, això no 
se li escapa a ningú. A més, a això se li afegeixen altres espases 
de Dàmocles, que exigeixen dels flequers, com a professionals 

i com a petits comerciants, un front comú. Un front fort i unit, un lobby potent que faci arribar 
a Europa, font actual de gran part de les normatives que ens afecten, la veu del sector del pa.  
A Europa no arriben les veus individuals i el nostre objectiu és comú a la resta del continent: 
nosaltres, més que ningú, volem oferir productes saludables i al gust del consumidor, però sense 
obligacions sense sentit que dificultin la nostra feina sense aportar benefici al client final. Per això 
és necessària una labor d’explicació, informació i docència que doni a conèixer el nostre treball.

Hi ha molt a fer, companys i amics, i no podem esperar al futur per fer-ho. El futur és ja.

“LA INVERSIÓ EN 
FORMACIÓ, SIGUEM 
REALISTES, NO ÉS UNA
DESPESA PER FER A 
CONTRACOR, ÉS UNA 
INVERSIÓ NECESSÀRIA! ”

Ara, és el futur! 
Benvolguts companys i amics,
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La fleca es diferencia 
amb productes certificats 

El passat 20 de febrer es va produir 
una fita molt important per a la 
fleca artesana catalana, així com 

per als consumidors que saben apreciar la 
qualitat de les coses ben fetes i per a totes 
aquelles persones sensibilitzades amb la 
conservació i manteniment dels productes 
i processos tradicionals dins la cultura ali-
mentària del país. En l’esmentada data es 
va publicar al butlletí oficial de la Comissió 
Europea la inscripció de la Indicació Geo-

gràfica Protegida (IGP) Pa de Pagès Català 
al registre europeu d’IGP I DOP. Va ser la cul-
minació d’un llarg procés iniciat l’any 2009, 
quan la Federació Catalana d’Associacions 
de Gremis de Flequers va sol·licitar formal-
ment al Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
la creació d’aquesta IGP. Segons explica el 
secretari del Consell Regulador de la IGP Pa 
de Pagès Català, Alfred Verdegay, va ser una 
“iniciativa del Gremi de Flequers de la Pro-

víncia de Barcelona davant el fet que molts 
prefsumptes pans de pagès s’estaven fent 
de manera industrial”. D’aquesta manera, es 
volia protegir i preservar les característiques 
artesanes d’aquesta especialitat tradicional 
pròpia del nostre país.

Un procés llarg
Segons indica Verdegay, el procés ha durat 
gairebé quatre anys perquè “implica tres 
administracions: la Generalitat, el Govern 

La fleca artesana té al seu abast diferents possibilitats per oferir 
als clients més exigents productes amb qualitat i característiques 
certificades, com ara el Pa de Pagès Català amb IGP



central i les autoritat europees”. És un “pro-
cés llarg” perquè, en primer lloc, “es va ha-
ver de demostrar que, efectivament, és un 
producte que té una tradició demostrable i, 
d’altra banda, que la seva elaboració respon 
a un procés molt definit i singular”. Això re-
quereix documentació, així que es va encar-
regar un estudi a la Facultat d’Història de la 
Universitat de Lleida per tal de documentar 
que al segle XVIII ja existia el pa de pagès 
català i també es va documentar el procés 
d’elaboració particular que diferencia el pa 
de pagès de Catalunya d’altres pans ano-
menats de la mateixa manera, que es fan a 
altres comunitats.
Per què es va optar per una IGP i no una 
Denominació d’Origen Protegida (DOP)? 
Verdegay ens ho explica: “Una IGP i una 
DOP tenen els mateixos requisits, però la IGP 
empara un producte transformat en si, sense 
tenir en compte si els diferents ingredients 
que conté són o no d’una determinada lo-
calització geogràfica. Mentrestant, la DOP 
és per a productes de la natura o productes 
transformats elaborats amb matèries prime-
res d’una determinada regió, com en el cas 
paradigmàtic del vi”. Segons Verdegay, es va 
optar per la IGP perquè el que determina les 
qualitats úniques del pa de pagès català és 
el seu procés d’elaboració i no tant la pro-
cedència de les matèries primeres, ja que, a 
més, hi ha una manca de farines certificades 
a Catalunya.

El reconeixement de la UE
A partir del juny de 2012, quan el Govern 
central va aprovar la sol· licitud de reco-
neixement de la IGP davant les autoritats 
europees, les fleques inscrites van poder 
començar a comercialitzar el seu pa de 
pagès sota l’emparament de la IGP, però 
encara no podien utilitzar el logotip oficial 
genèric de les IGP. Amb la recent inscripció 
al registre europeu, la Unió Europea reco-
neix definitivament el Pa de Pagès Català 
com a producte artesà amb unes caracte-

rístiques úniques i una tradició i arrelament 
popular demostrat.

El següent pas és la celebració, prevista 
per a finals de setembre de 2013, de les 
primeres eleccions democràtiques per es-
collir els membres de la Comissió Rectora 
del Consell Regulador de la IGP. Verdegay 
anima tots els flequers adherits a la IGP a 
exercir el seu dret al vot i, si ho desitgen, 
presentar-se com a candidats, ja sigui de 
manera individual o col· lectiva, formant 
part d’una llista. El vot, segons Verdegay, 
“és una manera d’influir” en les decisions 
que afectin la IGP. “Molts flequers es pen-

sen que els reglaments de les IGP són im-
mutables i no es poden canviar mai, però 
això no és veritat. Encara que és un procés 
llarg, perquè ha de passar per les tres ad-
ministracions implicades, els reglaments 
poden evolucionar”.

El xip comercial
D’altra banda, Verdegay adverteix els 
flequers adherits que, “només per estar 
a la IGP, no està tot fet”. Subratlla, en 
aquest sentit, la importància de “canviar 
el xip comercial” i utilitzar totes les pos-
sibilitats al seu abast per promocionar i 

2008. La Federació Catalana de Gremis de Flequers encarrega a Innopan el 
projecte d’elaboració del Plec de Condicions, un document tècnic que recull al 
detall els processos i les matèries primeres, així com les principals caracterís-
tiques físiques, químiques, microbiològiques i organolèptiques que estableixen 
una diferenciació qualitativa del Pa de Pagès Català en relació amb altres pans.

S’encarrega un estudi a la Facultat d’Història de la Universitat de Lleida per tal 
de documentar l’existència del pa de pagès des del segle XVIII.

2009. Es fa la sol·licitud formal de creació de la IGP al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

18 d’octubre de 2010. La Generalitat aprova la sol·licitud i l’expedient passa al 
Govern central.

Juny de 2012. El Govern espanyol reconeix la IGP i envia l’expedient a la Comissió 
Europea. A partir d’aquest moment, les fleques inscrites poden comercialitzar el 
seu pa de pagès sota l’emparament de la IGP, però no utilitzar el logotip oficial.

20 de febrer de 2013. La inscripció de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) 
Pa de Pagès Català es publica al registre europeu d’IGP I DOP. La Unió Europea 
reconeix definitivament el Pa de Pagès Català com a IGP. 

Finals de setembre de 2013. Per aquestes dates, està prevista la celebració de les 
primeres eleccions democràtiques per escollir la Comissió Rectora del Consell 
Regulador de la IGP.

IGP PA DE PAGÈS CATALÀ, HISTÒRIA D’UN ÈXIT

La IGP Pa de Pagès 
Català protegeix i
preserva les 
característiques 
artesanes d’aquesta 
especialitat tradicional 
pròpia del nostre país
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donar a conèixer el producte. “Només hi 
ha 17 productes amb IGP a Catalunya i, 
per tant, el que tenim entre mans és una 
joia i s’ha de vendre com a tal”, indica. 
Verdegay anima igualment els flequer a 
diferenciar el seu producte, també dins de 
la IGP. “La IGP marca uns mínims garan-
tits en l’elaboració del producte, però es 
pot anar més enllà per millorar-lo, allar-
gant els temps de fermentació, utilitzant 
farines ecològiques, etcètera”. Segons el 
seu parer, “és com el vi: avui dia, pràcti-
cament tots els vins estan emparats per 
una DOP, però, dins la DOP, hi ha diferents 
qualitats, diferents preus i diferents tipus 
de clients”.

Diferenciació
El president de la Comissió Rectora del 
Consell Regulador de la IGP i vicepresi-
dent del Gremi, Jordi Morera, qualifica la 
IGP com “una oportunitat que tenim els 
flequers per, a partir d’una marca reco-
neguda per la UE, posicionar-nos davant 
la competència estrambòtica que patim”. 
I és que, avui en dia, “el competidor del 
forner no és el forner, sinó altres”. Així, 
“una manera d’enfrontar-nos a aquesta 
competència és la diferenciació a través 
de la qualitat certificada”. Es tracta d’acre-
ditar el flequer que realment segueix un 
procés d’elaboració artesà i de qualitat, de 
manera que “no tothom pugui dir que fa 

un determinat tipus de pa o que és artesà 
si no ho és”.

Sota el seu punt de vista, “el consumi-
dor és el més important de la IGP”. Així, 
aquest tipus d’iniciatives permeten als 
clients accedir a “un producte diferenciat 
i de qualitat amb totes les garanties”. Avui 
en dia, això té molta importància, ja que, 
segons Morera, “com que la vida està més 
cara, el consumidor vol utilitzar els seus 
recursos intel · ligentment”. Per això, les 
certificacions de qualitat “donen molt bon 
resultat” als flequers.

ISO9001
En qualsevol cas, tot i que la IGP és una 
de les més importants i innovadores, no 
és l’única certificació de qualitat a la qual 
es poden acollir els flequers artesans per 
diferenciar-se de la competència. Segons 
explica José Ramón Ferré, CEO president 
de l’empresa d’assessoria i consultoria 
Ferré & Consulting Group, “les normes 
de qualitat per a la indústria alimentària 
han tingut un auge molt important en els 
últims temps”. En aquest sentit, destaquen 
“les normes internacionals de compliment 
voluntari que combinen el model d’Anàlisi 
de Perills i Punts de Control Crítics (AP-
PCC), de caràcter obligatori, amb models 
de gestió de la qualitat tipus ISO9001”, 
com ara ISO 22.000, IFS i BRC. La norma 
ISO9001 és elaborada per l’Organitza-
ció Internacional per a l’Estandardització 
( ISO) i especif ica els requisits per a un 
sistema de gestió de la qualitat, que poden 
ser implementats per qualsevol empresa o 
organització independentment de la seva 
mida i activitat, per tal de certif icar la 
qualitat dels seus processos. Segons Ferré, 
“el principal paràmetre que es té en comp-
te és el compliment de bones pràctiques 
en l’elaboració de productes”.

Matèries primeres
certificades
D’altra banda, els flequers també tenen 
a la seva disposició diferents matèries 
primeres certificades que poden utilitzar 
per elaborar els seus productes amb totes 
les garanties quant a la qualitat i caracte-
rístiques. Això ofereix moltes possibilitats 
en l’àmbit de la diferenciació de producte 
que poden ser utilitzades per atreure i fi-
delitzar els clients més exigents. D’aquesta 
manera, entre d’altres, tenim a la nostra 
disposició tots els productes amb IGP i 
DOP, tant catalans com d’altres indrets 
d’Europa, per incorporar a les nostres ela-
boracions. Per exemple, i centrant-nos 

En aquests moments, hi ha 187 fleques adherides a la IGP, de les quals aproxima-
dament la meitat formen part del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona. 
A més a més, hi ha 40 fleques més que estan en procés d’adhesió. Aquests són 
alguns dels flequers que es beneficien de l’emparament de la IGP per al seu Pa 
de Pagès Català. 

Manuel Pérez, de la Fleca Casas (Argentona) , 
explica que, des que es va adherir a la IGP el passat 
mes de gener, ha experimentat un increment de 
vendes del pa de pagès de entre el 30 i el 40 %. 
“La IGP fa molta gràcia als clients i suposa un plus 
per al negoci”, assegura. ”Ha fet que més gent, 
que potser mai no havia prestat atenció a aquest 
tipus de pa, ara el vulgui tastar”. Indica que, encara 
que els controls de la IGP són “exhaustius”, no li 
afecten massa, perquè, al cap i a la fi, ”el procés 
d’elaboració és el de tota la vida”.

Antoni Plana, de Flecpa (Sant Feliu de Llo-
bregat), porta des del començament adherit a 
la IGP (“de fet, a la primera reunió que va fer 
el Gremi per informar de la iniciativa, ens van 
dir que vam ser els primers a apuntar-nos-hi. 
Tan bon punt ho vam llegir a Newspa, vam 
trucar al Gremi.”). Plana defensa aquest tipus 
de certificacions: “Serveixen per identificar-
nos com a flequers artesans davant d’altres 

productes i establiments no artesans”. Assegura que, des que forma part de la 
IGP, ven en cap de setmana una quarta part més de pans de pagès.

Josep Maria Carné, de Paipas Carné (Terrassa), ha 
notat un augment de vendes de prop del 10 % en 
el pa de pagès gràcies a la IGP, a la qual està adhe-
rit “des del començament”. Diu que molts clients 
“s’han passat al pa de pagès” perquè compta amb 
una certificació oficial que “obliga a una constàn-
cia en la qualitat del producte i en els processos 
d’elaboració”. Defensa, en aquest sentit, que es faci 
“un esforç en el control”. 

FLEQUERS AMB IGP
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EL CLIENT. El president de la Comissió 
Rectora del Consell Regulador de la IGP i 
vicepresident del Gremi, Jordi Morera,  
defèn que el “consumidor és el més  
important de la IGP”.

només en els olis catalans amb DOP, 
podem optar entre els de Siurana, 
Baix Ebre Montsià, Les Garrigues, 
Terra Alta i Empordà. A més a més, 
tenim altres DOP catalanes que ens 
poden fer un bon servei a l’obrador, 
com ara la Mantega i el Formatge 
de l’Alt Urgell i la Cerdanya, la Pe-
ra de Lleida i la Avellana de Reus. 
Quant a les IGP, tenim al nostre abast 
la Poma de Girona o les Patates de 
Prades. 

A més a més, s’ha d’afegir l’àmplia 
gamma de matèries primeres certi-
ficades com a productes ecològics 
pel Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica (CCPAE) i els pro-
ductes agroalimentaris acreditats 
per la Generalitat amb la Marca Q, 
que certifica la seva qualitat.

En def initiva, el f lequer artesà 
compta amb un inacabable ventall de 
possibilitats per diferenciar-se dels 
seus competidors apostant per la qua-
litat i els productes certificats. L’únic 
límit és la pròpia imaginació. NEWSPA

1 Posar-se en contacte amb el Departament de Secretaria 
del Gremi (tel.: 93 487 18 18; secretaria@gremipa.com), 
o bé directament amb el secretari de la IGP, Alfred Verdegay 
(tel.: 685 102 105; igp@gremipa.com).

2 L’interessat ha de respondre a unes preguntes sobre si 
compleix o està disposat a adaptar-se a una sèrie de re-
quisits bàsics condicionants, com ara el forn de solera, etc.

3 En cas afirmatiu, se li envia tota la informació  
detallada dels requisits que ha de complir per tal que pugui 
decidir si hi està disposat.

4 Es fa un document de sol· licitud oficial davant  
el Consell Regulador i el Departament d’Agricultura

5 Certificació a càrrec d’una empresa certificadora, que 
comprova si es compleixen els requisits. Si es troben defi-
ciències, la fleca té 30 dies per resoldre-les.

6 Inspeccions periòdiques (mínim una anual) per  
comprovar que es segueixen complint els requisits.

COM ADHERIR-SE A LA IGP PA DE PAGÈS CATALÀ



Descubre la nueva gama
de bollería prefermentada de mantequilla.

Al más puro estilo francés.

www.frida.net
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Els coneixements 
com a base: la higiene 

MANUEL CORTÉS
L A  T È C N I C A  D E L  P A  E N  V E U  A L T A

En aquest número de la revista us 
parlaré de la higiene, una qüestió 
de gran importància i estreta-

ment lligada a la salut. No em cansaré 
mai de recordar que la salut flequera dels 
nostres productes ha d’estar íntimament 
lligada a la higiene i a la salubritat de 

l’espai en el qual s’elaboren els productes. 
Per això, és fonamental mantenir una 
correcta rutina de neteja i desinfecció 
dels nostres obradors i botigues. 
El terme higiene prové del grec “hygíeia”, 
que significa salut, i era el nom de la de-
essa de la curació, la neteja i la sanitat. 

Més de la meitat de les malalties i les 
morts que s’esdevenen durant la prime-
ra infància són causades per gèrmens 
transmesos per manca d’higiene, per via 
bucal mitjançant la ingestió d’aliments o 
aigua, o a causa de la contaminació per 
unes mans brutes.

DISPOSICIONS LEGALS, OBJECTIUS I PROPÒSIT DE LA LLEI 

Protecció de la salut
Protegir el consumidor contra els mals hàbits 
alimentaris que posen en perill la salut. 

Mantenir la higiene
Assegurar la correcta manipulació dels aliments dins 
unes condicions higièniques adequades.

Protecció contra 
el frau alimentari
Per protegir els consumidors en relació al frau 
alimentari. 

Autocontrol
Como és sabut, totes les empreses estan obligades a 
portar uns protocols d’autocontrol per escrit per tal que 
tothom recordi i respecti la normativa. Per aquesta raó, 
cal que cada companyia planifiqui el seu autocontrol 
regular diari, setmanal o  mensual. 

El següents instruments relatius a l’autocontrol abas-
ten totes les fases de la fabricació, transformació i 
distribució:

>Garantia de les pràctiques de funcionament (BPF: 
Bones pràctiques 
de fabricació i higiene). 
> Aplicació dels mètodes basats en els principis del 
sistema (HACCP)
> Traçabilitat 
> Mostratge i anàlisi dels aliments fabricats i dels 
objectes quotidians usats habitualment.  
Vegem ara les diferents denominacions de la higiene 

que aborda la nova guia Pràctiques correctes d’higiene 
per al sector flequer. 
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HIGIENE PERSONAL
 (PRÒPIA I DEL PERSONAL)

ALIMENTS

BASE HIGIÈNICA D’UNA EMPRESA DEL SECTOR FLEQUER

PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES  
El terme “producte alimentari” fa referència, també, als aliments estimulants; vegem:

HIGIENE EN LA PRODUCCIÓ DINS 
DE L’OBRADOR DE L’EMPRESA  

ESTIMULANTS  

· Bona higiene del personal d’obrador

· Bona salut dels treballadors o “col-
laboradors” (personalment prefereixo 
referir-me així als treballadors)

· Formació adequada dels col-
laboradors.

· Són productes que serveixen per a 
incorporar al cos humà i mantenir-lo, 
però no són remeis per si mateixos. 

HIGIENE DE TRANSFORMACIÓ 
(PROCÉS DE FABRICACIÓ) 

INGREDIENTS 

· Terres i locals adequats a les necessi-
tats higièniques.

· Màquines i utillatges 

· Bon aprovisionament d’aigua potable

· Bona zona per a l’eliminació dels 
desfets

· Neteja / desinfecció

· Control de plagues

· Bones pràctiques d’higiene en el 
transport

· Zones d’higiene

· Comprenen les begudes alcohòliques, 
el tabac i productes derivats.

· Bon abastiment de petit utillatge

· Bon emmagatzemament per als 
ingredients 

· Anàlisi de riscos

· Bones pràctiques de fabricació

· Bona cadena de fred

· Traçabilitat

· Reutilització

· Són tots aquells aliments que com-
posen qualsevol producte per ésser 
consumit com a menjar. 

Els additius
Tal com els def ineix la llei ,  els ingre-
dients alimentaris “són el conjunt de 
substàncies que integren els aliments, 
ja sigui com a components o bé com a 
resultat de l ’addició intencional auto-
rit zada per tal  de proporcionar efec-
tes tecnològics (millores en la qualitat, 
estabilitat i  durabilitat de l ’aliment) , 
atorgar certes propietats beneficioses a 
l ’aliment, o aportar efectes saludables, 
tal  com succeeix amb els ingredient s 
funcionals (nutrients i substàncies amb 
altres propietats saludables)”.

Els podem classificar en: additius, que 
són substàncies, naturals o sintètiques, 
que no es consumeixen com a tals si-
nó afegides de manera intencionada als 
aliments per tal d’implementar en ells 
efectes tecnològics; els coadjuvants tec-

nològics, ingredients que no estaran pre-
sents a l’aliment transformat final (cuit), 
però que són imprescindibles a les fases 
intermèdies de l’elaboració dels aliments 
i que com a molt podrien aparèixer en el 
producte final de manera inevitable pel 
principi de transferència; aromes i ali-
ments amb propietats aromatitzants; en-
zims i ingredients funcionals, nutrients, 
vitamines, minerals i substàncies amb 
altres propietats saludables: prebiòtics, 
glucans, aminoàcids, glúcids, etc.

Funcions principals
Les principals funcions dels additius són, 
entre d’altres, acolorir, edulcorar, evitar 
l’oxidació, conservar, potenciar el sabor, 
corregir l’acidesa, estabilitzar i altres 
efectes tecnològics. Els additius alimen-
taris s’agrupen en 26 classes funcionals: 
colorants (naturals i sintètics) , edulco-
rants (intensos i de càrrega), conserva-
dors/conservants, antioxidants, suports, 
acidulants, correctors d’acidesa, antia-
glomerants, antiespumants, agents de 
càrrega, emulgents, enduridors, poten-
ciadors de sabor, escumants, gelificants, 
estabilitzants , espessants i agents de 
tractament de farines.

El paper dels additius 
alimentaris
Actuen cohesionant els aliments en pro-
porcionar-los efectes tecnològics: una 
millora en l’aspecte, color, olor, sabor, 
textura, estabilitat i durabilitat. En po-
ques paraules, doten els aliments d’unes 
qualitats bàsiques que, al marge de les 
propietats nutricionals intrínseques del 
producte, fan que resulti més atractiu 
agradable i segur per als consumidors.

Nous additius alimentaris 
Per tal de poder desenvolupar aliments 
més innovadors, amb millors propietats 
i més estables i segurs, es treballa en la 
recerca de nous additius que produei-
xin més efectes tecnològics, puguin ser 
aplicables a molts aliments (polifuncio-
nalitat) i posseeixin i aportin al producte 
f inal un major nombre de propietats: 
estabilitzant, espessant, emulgent, etc., 
junt amb la naturalitat (que siguin o pro-
cedeixin d’ingredients naturals) .

Respecte a les novetats normatives 
que afecten els additius alimentaris en els 
darrers mesos, veure: El Reglament (UE) 
1129/2011 (Llistes d’additius alimentaris 
autoritzats en els aliments) (Anexo II del 
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Reglament (CE) 1333 /2008), que exposa  
assumptes d’ interès per a l’aplicació dels 
additius en els aliments.

Manual de Bones Pràctiques 
El seguiment del manual de BPF (Bones 
Pràctiques de Fabricació) o BPH (Bones 
Pràctiques d’Higiene) és la garantia que 
un producte ha estat fabricat respectant 
la normativa vigent, tant pel que fa refe-
rència a la higiene com a la seva elabora-
ció. Per tal d’eliminar o minimitzar en la 
mesura del possible el risc de danys per a 
la salut, cal prendre mesures preventives. 
Això significa, no només proveir d’un en-
torn impecable a nivell de producció, sinó 
també l’aplicació de mesures en relació a 
la higiene.

Les Bones Pràctiques de Manipulació 
són els elements bàsics per garantir la 
higiene i els productes fiables d’alta qua-
litat. Inclouen normes bàsiques respecte 
al contacte amb els productes alimentaris 
que cal complir tots els dies. D’aquesta 
manera, garantir la seguretat i qualitat 
dels aliments no és fruit de l’atzar, sinó 
d’un manual estudiat i elaborat de manera 
científica i, segons el meu punt de vista, és 
la millor manera de donar exemple i con-
querir el respecte dels clients a la nostra 
professió. 

Algunes regles bàsiques
1. Tots els productes que es fabriquin 

han de respectar els processos de treball 
especificats en els documents o formu-
lacions que cada empresa té establerts. 

2 .  Totes les receptes o documents  
han de ser comuns i estar a l’abast dels 
operaris.

3. Els obradors de producció i l’estoc 
dels productes seran conformes a les 
exigències requerides per a la bona ma-
nipulació alimentària.  

4. La manca d’espai i l’excés de volum 
de producció redueixen considerablement 
la seguretat alimentària durant la fabri-
cació dels productes. 

5. La producció i emmagatzemament 
local dels productes alimentaris han de 
complir amb els requisits establerts. 

6 .  L’empres a  e s  d iv ideix  en  àrees  
d’higiene. 

7. Els vestuaris i lavabos han d’estar 
separats i a l’espai destinat al personal. 

8. Obligació d’ús de roba sanitària per 
a tot el personal, que ha d’estar neta i 
ajustar-se a les normes d’higiene dins del 
centre de producció (pantalons, jaqueta, 
gorra, davantal, mocador, etc.) . 

9. Les normes de  manipulació correcta 
dels aliments han de ser conegudes pel 
personal.

10. Cal que els contenidors, equips de 
producció, estris, equips d’envasat, mit-
jans de transport, etc., que s’utilitzin per 
a la manipulació dels aliments i els locals 
utilitzats per a la venda i emmagatze-
mament, es mantinguin nets i en bones 
condicions higièniques.

11. Cal prendre precaucions per evitar 
la contaminació per microorganismes, 
substàncies estranyes o ingredients al-
lergògens estranys en el producte.

12. Cal fer especial atenció a les restes de 
la producció (rebosteria i pa dur o sobrant). 
Cal evitar la reutilització d’aliments. 

13. Les temperatures de refrigeració i con-
gelació han d’estar dins els límits requerits.

TIPUS DE RISCOS I EFECTES 

RISCOS MICROBIOLÒGICS

RISCOS BIOLÒGICS

RISCOS FÍSICS

RISCOS QUÍMICS

Exemples

Exemples

Exemples

Exemples

Efectes possibles

Efectes  possibles

Efectes possibles

Efectes possibles

· Salmonel·la, E. Coli, enteropatògens, trastorn intestinal (enteritis)

· Rates, ratolins, escarabats, aus, arnes de la farina. 

· Fragments de metall, vidre, plàstic, pedres.

· Residus de lubricants, desinfectants, productes de neteja, metalls pesats i pesticides, productes 
fitosanitaris, productes farmacològics actius i els radionucleids.  

· Afeccions lleugeres i molt severes i risc de mort, segons el tipus de bactèria contreta 

· Aliments alterats per la transmissió de gèrmens 

· Pèrdues de dents, lesions a la boca i a l’estómac.  

· Símptomes aguts, com poden ser erupcions, picors, cremades i intoxicacions. Desenvolupa-
ments de símptomes crònics per acumulació de metalls pesats, per irradiació a llarg termini 
amb radionucleids.

Les Bones Pràctiques 
de Manipulació són 
els elements bàsics 
per garantir la higiene 
i els productes  fiables 
d’alta qualitat
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L’AVALUACIÓ DE RISCOS ÉS UN FACTOR CLAU PER DONAR RESPOSTA ALS PUNTS MÉS CRÍTICS; VEGEM: 

ELS PUNTS DE CONTROL. PER QUÈ S’ESTABLEIXEN

AVALUACIÓ DELS RISCOS 

AVALUACIÓ: PUNTS DE CONTROL DE LA CREMA  PASTISSERA CUITA

Exemples de preguntes  

Justificació de l’acció   

Tractament de la crema 
mitjançant refrigeració  

· Existeix risc potencial per a la salut dels clients?

· És realment necessari controlar els riscos?

· En cas afirmatiu, és possible controlar el risc (temperatura, temps, etc.)?

· Són possibles les correccions en el procés de fabricació?  

· Si en identificar els punts crítics i fer els controls pertinents es troben errors, quin és el temps de 
resposta i quins són els mitjans que s’han previst? 

· Els llocs de control estan dissenyats per eliminar o reduir un nivell de riscos alimentaris accepta-
bles en la cadena de fabricació?

· És possible assenyalar els punts més crítics en les formulacions o receptes?

· No se li dóna prou temps d’escalfament a la crema. Tècnicament, l’objectiu és fer que la 
capacitat d’espessir que té el midó compleixi aquesta finalitat, amb una cocció correcta 
segons els estàndards de qualitat establerts (recepta). 
· Cocció
Per a una recepta de crema de base pastissera cuita, sense ebullició, no és absolutament ne-
cessari tenir la crema bullint a 100ºC. Per què? Una temperatura de 85ºC respon interiorment 
a les exigències de gelatinització del midó, sempre que es respectin dos factors determinants: 
donar-li prou temps de cocció a aquesta temperatura, que serà relativament major en com-
paració amb la crema que s’espesseix ràpidament per ebullició; i el control mitjançant termò-
metre de la temperatura de la crema. 

· Cal posar la manera de procedir a la recepta i d’aquesta forma quedaran estandarditzades 
les instruccions de treball. 
· A la recepta o formulació d’una crema, cal especificar les següents obligacions:
· Posar la crema cuita a la nevera a  4ºC aprox. Comprovar dos o tres cops amb el termò-
metre que la temperatura interior de la crema arribi al límit desitjat, com més aviat s’arribi a 
aquesta temperatura, millor. La graduació ve determinada per la multiplicació dels microor-
ganismes vius, ja que proliferen ràpidament entre 65ºC i els 5ºC i, per aquesta raó científica, 
cal que es refredi ràpidament. A més, és necessari cobrir la crema amb un film de plàstic, 
ja que així la protegirem de la possible contaminació dels corrents d’aire que normalment 
comporten impureses i males olors. També evitarem la formació d’una capa excessiva per 
dessecament de la part superior de la crema. Per aquest motiu i per molts d’altres, és molt 
important el control de la temperatura de la crema i del bon funcionament del refrigerador 
i el congelador.

 

14. Cal eliminar regularment i ade-
quada els residus emmagatzemats.

15. Cal recordar que és obligatori in-
formar de possibles lesions i malalties. 

Els punts de control.
Per què s’estableixen

>Els punts de control es dissenyen 

per eliminar o reduir el nivell de ris-

cos alimentaris acceptables en la ca-

dena de procés (línia de producció).

>Quan es fabrica –tant és si la ca-

dena de fabricació és gran o petita- el 

control en el procés de fabricació és 

crucial per garantir la seguretat dels 

aliments . Cal que sempre sigui con-

trolada en cada etapa de la producció. 

Un disseny de prevenció ben fet a la 

cadena de fabricació ajuda a reduir els 

riscos crítics. Vegem-ne un exemple: 



El nostre objectiu és cobrir totes les necessitats de gestió de les fleques i pastisseries, tant a la botiga com  

Tablet per la gestió de botigues i encàrrecs 

 

 Gestió de franquícies 

 

 

 Informació a través del telèfon mòbil, tablet o web

 Estadístiques globals 

 Venda amb TPV tàctil 

 

 

 

 Tancament de caixa amb un màxim control 

 

 Gestió completa de clients 

 Estadístiques completes 

 

 

 

 Entrades sanitàries 

 

 
congelació 

aixa 
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Aspectes bàsics de la 
conservació dels productes
Per tal d’evitar els riscos microbiològics en 
els productes que fabriquem, cal prolon-
gar-ne en la mesura del possible la qualitat 
de conservació: hem de tenir en compte 
quins són els principals perills per al con-

sumidor. Per dur a terme això, existeixen 
diversos processos que són la base dels prin-
cipis químics, físics i biològics. També hi ha 
altres mitjans que ens ajudaran a millorar 
la conservació dels productes, tals com: el 
valor AW, la temperatura, l’oxigen i el pH. 
Vegem un gràfic:

Base valor a

Agents de 
conservació:
· Salmorra 
· Fumats 

Deshidratació:
· Assecat 
· Fumats 
· Congelats
· Salats 
· Salmorra
· Endolcits 

· Calor 
· Pasteurització
· Reducció
· Esterilització 
· Refrigeració 
· Congelació  
 

· Gasos de 
protecció (CO2 N2) 
per atmosfera 
modificada 
· Embalatge al buit
 
 

· Irradiació
· UV  
 

·Fermentació    
láctica
 

Calor Irradiació

· www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/.../

· Reial decret 1299/2006, de 10 de novem-
bre, pel qual s’aprova el quadre de malalties 
professionals en el sistema de la Seguretat 
Social i s’estableixen criteris per a la seva 
notificació i registre. 

· Química de los alimentos 2ª edició.  Editorial 
Acribia

· Pràctiques correctes d´higiene per al sector 
flequer 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.



M. ÀNGELS CODINA
PANET D’ESPELTA AMB NOUS

L A  R E C E P T A  D E L  P A

Un pa rústic 
doblement energètic

S ón múltiples les propietats nutriti-
ves atribuïdes a l’espelta, un cereal 
originari de països asiàtics, tan antic 

que se’l considera el germen de totes les 
varietats de blat que tenim avui. Pels car-
bohidrats que conté, la farina d’espelta és 
molt energètica, però té més quantitat de 
fibra, aporta menys calories i el seu consum 
origina menys al·lèrgies que la farina clàssi-

ca, malgrat contenir gluten. També és molt 
recomanable en casos de migranyes, dolors 
reumàtics o fibromiàlgia.

ELABORACIÓ
Elaborarem el pa amb farina d’espelta i 
massa mare “poolish”, feta amb farina de 
força. La preparació és de fermentació len-
ta i suau; per tant, és important respectar 

els temps de repòs. El resultat final és un 
pa d’aspecte rústic i molla compacta que 
alleugerim amb la incorporació de fruits 
secs com les nous, els pinyons o les pipes, 
ingredients que, a més, incrementen les 
seves qualitats nutritives. Molt adequat 
per menjar acompanyant d’embotits, for-
matges de cabra i ovella, així com tot tipus 
de guisats. NEWSPA
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Recepta 

col .leccionable 

a la pàg. 36

INGREDIENTS 

Massa de Poolish
- 100 g d’aigua
- 100 g de farina de força
- 5 g de llevat fresc

Panet d’  Espelta amb nous
- Tot el poolish
- 260 g d’aigua
- 200 g de farina d’espelta
- 300 g de farina de força
- s/c Sal
- 1 cullerada sopera de mel
- 50 g de nous trossejades, 25 g de pinyons, 25 g de  
pipes de gira-sol i de carbassa.

En forma de llaç...

Elaborem el Poolish: 
posem els ingredients a la 
cubeta, els amassem i ho 
deixem reposar tota la nit. 
El dia següent afegim la 
resta dels ingredients i 
tornem a amassar. Al final 
de l’amassat incorporem 
les nous, els pinyons i les 
pipes.

Fem peces de 80 g, els 
donem forma de bola i 
ho deixem reposar uns 10 
minuts més.

En acabat fem la forma 
d’un llaç. El temps de 
Fermentació és d’1 
hora. Forn 200º amb 
vapor i uns 10 minuts 
aproximadament.

1 2

3

Posem la massa sobre una 
superfície enfarinada i li 
donem forma de pa rodó. 
És una massa una mica 
difícil de manegar perquè 
resulta bastant enganxosa 
però és molt important, 
no afegir més farina. La 
deixem reposar en bloc 
uns 10 minuts. 

4
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M. ÀNGELS CODINA
WHOOPIE PIE

L A  R E C E P T A  P A S T I S S E R A

Oferim, aquí, una recepta d’un 
producte pastisser que triomfa 
i arrasa com a novetat al món 

dels dolços: el Whoopi Pie. Però, què són 
aquests mossos dolços? 
Dons són uns pastissets tipus sandvitx 
individuals formats per dues parts de mas-
sa fornejada i un farcit cremós. La versió 
més tradicional és la de xocolata, amb 
farciment de ‘marshmallows’ (núvols); 
encara que després s’han desenvolupat 
innombrables versions. El seu origen és 
un misteri, ja que tres estats de l’est dels 
Estats Units (Pennsylvania, Maine, i Mas-
sachusetts) es disputen l’honor de ser el 
bressol d’aquest dolç.

Tres possibles orígens
A Pennsylvania argüeixen que els whoopie 
pies van ser creats per les dones Amish per 
incloure un dolç als esmorzars que els seus 
fills portaven a col·legi. El nom vindria de 
l’expressió d’alegria (whoopie!) que els 
nens exclamaven en trobar el pastisset a 
la cistella del seu esmorzar. 
A Maine, la història diu que els va inventar 
una treballadora d’una pastisseria, quan se 
li va ocórrer posar cullerades d’una resta de 
massa de bescuit en una safata i fornejar-
les tal qual. Després, va usar una resta de 
farciment de bescuits per fer sandvitxos. 
Fins i tot hi ha una pastisseria en què as-
seguren que ells van començar a fer-los el 

1925, però un incendi als anys 60 va des-
truir tots els documents que tenien guar-
dats, així que no els és possible demostrar 
aquesta afirmació.
A Massachusetts expliquen diverses his-
tòries. La més factible també és impossible 
de comprovar, ja que diu que els whoopie 
pies van ser inventats per una cafeteria local 
que ja no existeix, ni és possible trobar ningú 
que treballés allí en aquella època.
En qualsevol cas, són fàcils de fer i molt ver-
sàtils. Són, en resum, uns deliciosos pastis-
sets de l’est dels Estats Units, sense entrar en 
més disquisicions, formats per dues parts de 
massa fornejada i un farcit cremós, perfec-
tes per a qualsevol moment del dia. NEWSPA

Un dolç vingut 
de les Amèriques



Recepta 

col .leccionable 

a la pàg. 36

Cruixent i suau

Per a la massa, posar-hi 
primer mantega, després 
sucre i, en acabar, l’ou. I 
després, farina, juntament 
am la xocolata.

A la meitat del farcit, 
posar la melmelada 
de qualsevol gust. 
Després, posem el farcit 
a la nevera per poder 
treballar-lo millor. 

Abans del farcit es pot 
posar almívar amb el pa 
de pessic. A la mantega, 
afegir-hi el mascarpone 
per agafar volum a poc a 
poc i, després, més ràpid.

1 2

3

INGREDIENTS 

INGREDIENTS FARCIT DEL WHOOPI PIE

- 115 g de mantega sense sal
- 180 g de sucre
- 1 ou
- 250 g de farina tamisada
- 80 g de xocolata en pols de cacau tamisada
- 240 g de llet
-1 cullerada i mitja de bicarbonat
- 2 sobres de desenficador per a rebosteria
- 1 cullerada d’aroma de vainilla

- 250 g de mascarpone
- 50 g de mantega sense sal
- 150 g de sucre llustre tamisat
- Essència de vainilla

A poc a poc, afegir la llet 
amb la farina i, finalment, 
l’aroma de vainilla i el 
desenficador. Al forn 
10-15 minuts a 180º.

4

www.novaugrup.es
Pje. Jordi Ferrán, 9-11. 08028 Barcelona.

Tel.: 933 334 446. Fax: 934 483 896

e-mail: info@novaugrup.es

PICOMÁTIC

FACE +

VARIA PRO

FULL

Tecnología y calidad

Pequeña pero gran profesional
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Rebanadora continua, incansable
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Text: Bernat Garau - Fotos: Ana Palma

Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, 
el president de la Generalitat, Artur 
Mas, acompanyat per la seva do-

na, va rebre en audiència representants de la 
Federació Catalana d’Associacions de Gremis 
de Flequers, entre els quals es trobava el pre-
sident del Gremi de Flequers de la Província de 
Barcelona, Andreu Llargués, i el vicepresident 
gremial, Jordi Morera. Durant la trobada, els 
flequers van obsequiar el president Mas amb 
una panera amb diferents productes flequers 
artesans elaborats especialment per a l’ocasió. 

ELS PROBLEMES DE LA FLECA
Es tracta d’una visita tradicional que els fle-
quers catalans fan cada any al Palau de la 
Generalitat. Com en les altres ocasions, van 
estar presents els presidents dels Gremis de 
Flequers de les quatre províncies catalanes, 

a més del president de la Federació Cata-
lana d’Associacions de Gremis de Flequers, 
qui en nom del col·lectiu flequer català va 
transmetre a Mas la problemàtica general 
del sector. En aquest sentit, es va referir a 
les dificultats que, dia rere dia, es troben els 
flequers artesans en el seu negoci, incidint 
especialment en la competència ferotge per 
part d’establiments comercials aliens a l’ofici 
artesà, com ara els supermercats, les grans 

cadenes de distribució i determinades boti-
gues d’alimentació.  

PÈRDUA DE LLOCS DE TREBALL
Els flequers van alertar el president de la Ge-
neralitat de la insostenible situació en què 
es troben molts negocis i del tancament de 
nombroses fleques arreu del país, amb la 
consegüent pèrdua de llocs de treball i l’in-
crement de la conflictivitat social que això 
provoca.
El president es va mostrar molt interessat en 
les explicacions dels flequers i va establir un 
diàleg amb els assistents que es va perllongar 
durant gairebé una hora. En el decurs d’aques-
ta conversa, cadascun dels representants de 
la fleca catalana va detallar al president les 
problemàtiques concretes amb què es tro-
ben els flequers artesans en cadascuna de les 

La fleca artesana visita 
el president Mas
Una delegació de representants de la fleca artesana fa 
lliurament al President de la tradicional panera de Sant Jordi

Mas es va 
comprometre en la 
cerca de solucions als 
problemes flequers
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províncies catalanes, ja que, encara que n’hi 
ha moltes en comú, no són exactament les 
mateixes.  

COMERÇ DE PROXIMITAT
Mas es va mostrar molt receptiu amb les re-
ivindicacions de la fleca, es va comprometre 
en la cerca de solucions als seus problemes 
i, en definitiva, va donar suport en tot mo-
ment als flequers artesans. A més, va fer 
una inequívoca defensa del model comercial 
que representen com a petits comerços de 
proximitat i la tasca de vertebració social que 
desenvolupen, al mateix temps que ofereixen 
als seus conciutadans un producte artesà de 
la màxima qualitat. Segons el president, els 
petits comerços són una part molt important 
de la societat i la identitat catalanes i, pel fet 
d’obrir les portes cada matí, estan fent país i 
col·laborant en la pervivència de la nostra cul-
tura i tradicions, així com en la recuperació 
econòmica i el benestar del país. 
Els representants dels flequers, per la seva 
banda, també van mostrar el suport del con-

junt del col·lectiu flequer català al president 
de la Generalitat com a vehicle del poble de 
Catalunya per a les seves reivindicacions his-
tòriques.  

LA PANERA
Cada any, un dels gremis provincials s’encarrega 
d’elaborar la panera que serveix d’obsequi de 
part de la fleca catalana al president de la Ge-

neralitat amb motiu de la celebració de la diada 
de Sant Jordi. En aquesta ocasió, era el torn del 
Gremi de Tarragona, que va preparar una pa-
nera amb diverses varietats de pa artesà, entre 
les quals destacava l’imprescindible pa de Sant 
Jordi i el Pa de Pagès Català amb Indicació 
Geogràfica Protegida (IGP), que fa només 
uns mesos ha estat definitivament aprovat 
per la Unió Europea (UE). NEWSPA

REPRESENTACIÓ. Imatge de la delegació del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona 
amb el president i la seva esposa.
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FEINA BEN FETA. El president de la Generalitat va entregar els reconeixements als establiments destacats, per la seva continuïtat i innovació.

E l president de la Generalitat, Artur Mas, ha presidit re-
centment al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat 
l’acte de lliurament dels Premis a la Iniciativa Comercial 

i als Establiments Comercials Centenaris, que enguany ha arribat 
a la seva 13a edició. En aquesta edició, el Govern ha reconegut 
amb els Premis a la Iniciativa Comercial a 15 empreses i entitats 
que contribueixen a la consolidació del comerç urbà de proximitat 
a Catalunya, premiant les iniciatives més innovadores i la tasca 
realitzada per les entitats representatives del sector. 
D’altra banda, s’ha distingit la trajectòria de 28 establiments 
d’arreu del país que han arribat als cent anys d’antiguitat. Entre 
els guardonats figuren quatre fleques agremiades de diferents 
indrets de la província de Barcelona, que porten un segle oferint a 
diverses generacions de clients un producte artesà i de qualitat. Es 
tracta del Forn Sant Roc, de Manlleu (va acudir a recollir el guardó 
Josep Bosch Burgaya); la pastisseria Cortacans, de Barcelona (va 
rebre el premi Pilar Cambil Ferro); Cal Marí, de Gelida (hi va anar 
Joan Marí Claramunt), i Masvidal, SCP, de Canet de Mar (va ser-hi 
Benet Masvidal Pere).
Els guardonats van estar acompanyats pel president del Gremi, 
Andreu Llargués. NEWSPA
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Fleques centenàries al 
Palau de la Generalitat
Quatre fleques agremiades reben, de mans del president de la 
Generalitat, el reconeixement d’Establiments Comercials Centenaris

NEWS GREMI

PASTISSERIA CORTACANS (BARCELONA)
Situat al carrer Craywinckel, 24 de Barcelona, l’establiment va ser 
instal·lat el 1911 per Josep Majó i Pié com a botiga de queviures i 
confiteria, a la qual van entrar a treballar els germans Camil i Vi-
cenç Cortacans Viader, que feien d’aprenents i dormien a la rebo-
tiga entre sacs de farina. Posteriorment, Camil i Vicenç van obtenir 
la propietat del negoci.
El 1978, el matrimoni format per Joan Guitar Plans i Pilar Cambil 
Ferro va refundar l’empresa, que llavors havia baixat molt les ven-
des. El senyor Guitart provenia d’una família de forners de Terrassa 
i coneixia molt bé l’ofici. El matrimoni, treballant molt durament 
dia i nit, va tirar-lo endavant i va posar de moda els panets de can 
Cortacans, elaborats de forma manual. Paulatinament, i pel seu 
caràcter artesanal, can Cortacans es va consolidar i el negoci va 
tornar a tenir el prestigi d’abans. A més, s’hi va afegir l’activitat de 
xarcuteria.
El 1996, en morir Joan Guitart, la seva esposa Pilar va assumir sola 
la direcció del negoci, que continua, en l’actualitat, amb la mateixa 
orientació comercial i sempre cercant la qualitat i l’artesania.
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MASVIDAL, SCP (CANET DE MAR)

FORN SANT ROC (MANLLEU) 

El 1912 hi consta com a forner Froilan Mas-
vidal Espàrrech, encara que els padrons de 
la matrícula industrial comencen el 1899 
i ja hi figurava el forner Josep Pallarolas 
Masvidal.
Froilan Masvidal era besavi de l’actual pro-
pietari del negoci i el va succeir el seu fill, 
després el fill d’aquest i posteriorment Be-
net Masvidal, quarta generació de forners, 
flequer des de fa 32 anys, qui porta el ne-
goci juntament amb la seva dona, Carme 
Barajas, que també hi treballa a la botiga.
Com és lògic, des de la seva fundació fins 
a l’actualitat, l’ esmentat establiment s’ha 

anat modernitzant i reestructurant les se-
ves instal·lacions per tal d’adaptar-se als 
canvis del mercat i de les necessitats de 
compra dels consumidors. 

Aquesta fleca va ser inaugurada el març de 
1912 per l’avi de l’actual titular, Joan Marí 
Sala. Després, el va continuar el seu fill, Joan 
Marí Mañosas, i posteriorment el fill d’aquest 

últim, Joan Marí Claramunt, actual titular i 
propietari. 
No obstant això, la tradició familiar flequera 
es remunta molt més enllà del 1912, con-
cretament al rebesavi de l’actual propietari, 
que també es deia Joan Marí Claramunt i va 
començar a exercir l’ofici a Mediona cap al 
1840.
Actualment col·laboren en el negoci l’espo-
sa del propietari, Maria Antònia Parellada, 
i el seu fill, Vicenç Marí Parellada i la seva 
esposa, Elisabeth Pascual. Són, per tant, sis 
generacions de forners que s’han dedicat a 
aquest ofici.
La fleca disposa de la qualificació com a Em-
presa Artesanal Alimentària i Joan Marí Cla-
ramunt compta amb el títol de Mestre Artesà 
Alimentari.

El Forn Sant Roc està documentat des 
de 1888, encara que es desconeix des de 
quan estava en funcionament el negoci. En 
aquell temps, el titular era Ramon Rovira 
Mitjavila, avi del titular actual, Wenceslao 
Bosch Rovira. Actualment està a càrrec del 
negoci el seu fill, Josep Bosch Burgaya. Són 
quatre generacions de forners que continu-
en amb l’ofici en el mateix emplaçament. El 
senyor Bosch s’ha dedicat tota la vida a la 
professió de forner, ja que va aprendre l’ofi-
ci en l’obrador familiar i ha continuat una 
tradició artesanal centenària.
El Forn Sant Roc és una fleca molt conegu-
da a Manlleu, ja que encara s’hi cou en forn 

de llenya i són molt apreciades entre la seva 
clientela les especialitats de pa, brioixeria i 
pastisseria que ofereix, sobre tot les coques 
de pinyons i les de Nadal.

CAL MARÍ (GELIDA)



L’alcalde de Sabadell 
visita l’Escola del Gremi

L’ alcalde de Sabadell, Joan Car-
les Sánchez, s’ha desplaçat re-
centment a l’Escola de Flequers 

Andreu Llargués per fer una visita als 
alumnes que participen al curs de forma-
ció d’Auxiliar de fleca i personal d’atenció 
en un forn de pa amb degustació.

CURS PER A JOVES ATURATS
Aquest curs de l’escola del Gremi forma 
part de l’oferta formativa que el Consorci 
per l’Ocupació i Promoció Econòmica 
del Vallès Occidental està portant a ter-
me a diferents municipis de la comarca. 
Aquesta formació està destinada a joves 
en situació d’atur i té l’objectiu de fo-
mentar el seu retorn als estudis o la seva 
inserció laboral. 

Durant la visita, Sánchez va estar acom-
panyat pel president del Gremi, Andreu 
Llargués, i la secretària general del Gre-
mi, M. Carme Pifarré, juntament amb 
representants del Consorci per l’Ocu-
pació i Promoció Econòmica del Vallès 
Occidental.
La trobada es va celebrar en un ambient 
molt cordial i tant els alumnes com el 
personal de l’Escola i els representants 
del Gremi van explicar a l’alcalde la tasca 
que fa el centre en la inserció laboral de 
joves en situació d’atur. En tot moment, 
Sànchez es va mostrar molt interessat i 
va incidir en la importància d’iniciatives 
com l’Escola de Flequers Andreu Llargués 
per a la recuperació econòmica i la qua-
lificació professional. NEWSPA

NEWS GREMI

SUPORT. L’alcalde de Sabadell es va mostrar molt 
interessat a conèixer la tasca formativa de Cal Molins.
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Creem l’establiment més adequat 
a les seves necessitats
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Fleca Ordeig (Ripollet)

Els flequers i pastissers del món, units

L a Unió Internacional de Fle-
quers (UIB ) i  la Unió Inter-
nacional de Pastissers (UIP-

CG) han anunciat la seva intenció de 
fusionar-se, tal com s’ha acordat als 
congressos extraordinaris que la UIP-
CG va celebrar a Hamburg (Alemanya), 
el passat 10 de març, i la UIB, a Casa-
blanca (Marroc) , el passat 21 de març. 

Treball conjunt
L a fus ió  serà  efec t iva  a  par t ir  del 
proper 1 de gener de 2014, quan els 
actius d’ambdues entitats es posaran 
en comú. 
Fins llavors , la UIB i la UIPCG conti-
nuaran funcionant per separat i tots 
els seus delegats seran convidats a 

participar al Congrés que se celebrarà 
a Granada del 13 al 16 de setembre de 
2013, on es constituirà formalment 
la nova unió i s’escollirà el seu nou 
presídium. 
Aquest congrés coincidirà amb el Con-
grés Internacional de Nutrició 2013, 
que comptarà, per primera vegada en 
la seva història, amb presentacions 
sobre el pa i la seva importància nutri-
cional en una dieta saludable.
Durant els darrers mesos , ambdues 
organitzacions han estat treballant 
conjuntament en els estatuts de la no-
va unió internacional, amb l’objectiu 
d’assegurar un desenvolupament equi-
librat tant de flequers com de pastis-
sers a escala global.  NEWSPA

FUSIÓ. Imatge de la reunió on es va decidir la fusió entre la 
UIB i la UIPCG, amb el president del Gremi de Flequers de la 
Província de Barcelona, Andreu Llargués, en primer pla. 



Millorar els resultats del negoci, 
tot incrementant l’oferta de 
productes propis a partir de 

dolços artesans elaborats pel mateix fle-
quer. Aquest és el principal objectiu d’aquest 
Curs d’iniciació a la pastisseria artesana que 
ofereix el Gremi de Flequers de la Província 
de Barcelona a la seva Escola fleca Andreu 
Llargues, ubicada a Cal Molins, a Sabadell.

L’èxit de l’anterior edició del curs, que va 
cobrir totes les places amb la participació 
de 20 persones, deixant llista d’espera per 
properes edicions, ha demostrat al Gremi 
la idoneïtat d’aquesta activitat formativa. 
Per això, des del Departament de Forma-
ció gremial recorden l’inici del proper curs 
per al 30 de setembre (finalitzarà el 
15 d’octubre). Les classes tindran lloc de 
dilluns a dijous en horari de tarda, de 15.30 

a 20.30 h. El curs, 100 % subvencionat, té 
una durada de 50 hores i pot ser 100 % 
bonificable segons el crèdit disponible de 
l’empresa.

Temari complet
Amb l’objectiu d’atorgar coneixements bà-
sics, tant teòrics com pràctics, sobre els 
diferents tipus de matèries primeres i elabo-

racions de la pastisseria, el temari busca ser 
ampli i abastar els productes més destacats 
del món pastisser.
Així, hi haurà una sessió específica de mas-
ses batudes, on s’aprofundirà en l’elaboració 
dels diferents tipus que hi ha, i un altre de 
cremes i farcits, amb un ampli repàs de les 
diferents opcions.

Els pastissos més clàssics també tindran 
el seu espai, tant en la part d’elaboració més 
bàsica como en els acabats. La pasta de full 
protagonitzarà dues sessions formatives, 
incidint especialment en l’elaboració i la 
cocció, així com en els acabats. 

Braços assortits, masses escaldades (com 
ara els productes a base de pasta choux) i 
mousses comptaran, així mateix, amb una 
jornada específica i es conclourà amb les 
decoracions i els acabats. NEWSPA

FORMACIÓ

Ets professional flequer? 
Completa l’oferta amb pastisseria
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El Gremi impulsa aquest curs d’iniciació en les tècniques artesanes de 
pastisseria, que va resultar tot un èxit a l’anterior edició i compta amb llista d’espera

La practicitat és una de les princi-
pals qualitats d’aquest curs que el 
Gremi ofereix als interessats a ad-

quirir els coneixements bàsics per treballar 
com a professionals de la fleca.

La formació és impartida per professio-
nals amb dilatada experiència pràctica i 
docent en el sector de la fleca i la brioixeria 
i amb molt reconeixement dins del sector. La 
direcció tècnica correspon a Manel Cortés, 
assessor tècnic del Gremi i director tècnic 
de l’Escola de flequers Andreu Llargués, així 
com director tècnic de Newspa i assessor de 
farineres i altres empreses del sector. 

Així, el curs està plantejat per permetre 
adquirir els coneixements teoricopràctics 
bàsics i necessaris per a l’elaboració de pe-

ces de pa i brioixeria. Això inclou la selecció 
adequada de les matèries primeres, la do-
sificació segons la formulació, la utilitza-
ció de maquinària i eines convenients per 
realitzar l‘amassat, el format de les peces 
i la fermentació i cocció. Tot això, aplicant 
les tècniques  més adequades per cada cas. 

Per tal de fer-ho com més pràctic mi-
llor, es treballa i s’elaboren productes 
de forma artesanal, amb les mans i amb 
els millors ingredients, per aconseguir 
productes de qualitat i especials. NEWSPA

Iniciació a la fleca: un ofici 
tradicional adaptat per al futur

DATES: 
- Del 16 de setembre  al 17 d’octubre de 
2013, de dilluns a divendres,  en horari de 
9  a 14 h.

Consulti amb: 
Montserrat Ruiz i Sonia Teller
formacio@gremipa.com



        29

Les normes relatives als manipu-
ladors d’aliments estableixen, 
entre d’altres obligacions, que 

els responsables de les empreses ali-
mentàries garanteixin “la supervisió i la 
formació dels manipuladors de produc-
tes alimentaris en qüestions d’higiene 
alimentària”. Per aquest motiu, els nego-
cis flequers han d’acreditar, davant els 
inspectors sanitaris que fan les visites 
de comprovació, que els manipuladors 
estan degudament formats per a la tas-
ca que realitzen. Recordeu que, en cas 
d’incompliment, les autoritats sanitàries 
poden adoptar les mesures que calguin a 

fi de preservar la seguretat dels aliments.
Per tal de poder complir amb aquesta 
obligació, el Gremi ofereix la progra-
mació del Pla de Formació per a cada 
empresa, que inclou tots els cursos que 

garanteixen l’aplicació de la normativa, 
especialment els adreçats a formació 
bàsica de manipuladors, tant d’obrador 
com de botiga.
Recordeu, a més, que la major part d’aquests 
cursos són 100 % bonificables, és a dir, sen-
se cap cost, i poden realitzar-se amb mo-
dalitat a distància o presencial a les vostres 
instal·lacions, adequant-los a les caracterís-
tiques de l’empresa.
Per tal de formalitzar la inscripció als cursos 
que oferim o ampliar aquesta informació, 
podeu dirigir-vos al Departament de Forma-
ció on, sense cap compromís, us resoldrem 
qualsevol dubte. NEWSPA

Manipulació segura, per norma

Recorda que, al Gremi, fem la formació a mida: t’informem del teu crèdit i 
adaptem les activitat formatives a les necessitats i característiques del teu negoci

Amb el punt de venda com a ob-
jectiu últim, el Gremi proposa 
una activitat formativa amb la 

intenció de proporcionar eines al flequer 
per tal que pugui donar una aparença 
renovada i innovadora al seu establiment. 

E l  cur s  e s  bas a  en  un  p rograma 
d’assessoria i formació de punt de ven-
da a mida. Té sis hores de durada, on es 
podrà comptar amb l’ajuda professional 
d’un expert per treballar sobre la millora 
de la imatge de la botiga i l’aparador, la 
imatge del producte i el seu embolcall, 
així com la motivació i actitud del perso-
nal de botiga. Al cap i al fi, incideix en tot 
allò que és possible millorar en l’aparença 
de l’establiment i els productes per tal 
d’incrementar les vendes. Aquesta forma-
ció, a més, és 100 % bonificable.

Formació a mida
Aquest programa formatiu entra, per 

tant, dins del sistema de bonificacions 

per al finançament d’Accions de Formació 
a les Empreses, que ofereix a totes les 
empreses l’accés a un sistema de boni-
ficacions sobre les quotes a ingressar a 
la Seguretat Social per compensar les 
despeses d’accions formatives per als 
treballadors. 

Totes les empreses poden beneficiar-se 
d’aquestes bonificacions per a la formació 
dels seus empleats. A més a més, totes 
elles disposen d’una quantitat anyal que, 
si no s’utilitza dins de l’any natural, es perd.

El Departament de Formació del Gremi 
pot estudiar les necessitats específiques 
dels empleats de cada agremiat i esta-
blir les accions a realitzar per comple-
tar els seus coneixements professionals. 
La formació es pot realitzar tant a les 
instal· lacions formatives del Gremi com 
a la mateixa empresa i els programes 
s’adapten a les característiques concretes 
de cadascú, així com a dates i horaris, 
segons la seva conveniència. NEWSPA

Et formem per redissenyar el teu 
comerç: formació punt de venda

Contacta amb el Departament de For-
mació per informar-te del teu crèdit i 
planificar la formació a la teva mida: 
Montserrat Ruiz i Sonia Teller
formacio@gremipa.com
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Neix Berlys Corporació Exclusivas Frigoríficas 
estrena ubicació

El Grup Empresarial Pa-
nasa, d’origen navar-
rès, ha fusionat les 11 

empreses que l’integraven en 
una única companyia, Berlys 
Corporació Alimentària, S.A.o. 
Encara que va ser constituïda 
l’1 de gener, la nova empresa 
va celebrar la seva presentació 
oficial els passats 18 i 19 d’abril, 
en una convenció de vendes que 
va tenir lloc al Palau de Neptú 
de Madrid i a la qual van assis-
tir més de 200 persones per-
tanyents al seu departament 
comercial.
Juan Carlos Franquet, com a con-
seller delegat de Berlys Corpora-
ció, va ser l’encarregat de pre-
sentar a l’equip de vendes i a tota 

l’organització la nova realitat.
Berlys Corporació està formada 
per un total de 1.500 professi-
onals distribuïts en tot el terri-
tori nacional entre les seves 8 
plantes de producció, 2 centres 
logístics, 31 delegacions i 180 
establiments propis.
El Grup Empresarial Panasa va 
ser adquirit el 2010 per Merca-
pital i Artá Capital, i va facturar 
el passat exercici 220 milions 
d’euros. NEWSPA

Exclusivas Frigoríficas, 
empresa experta en ma-
quinària de fermentació 

controlada i cambres de refrige-
ració, es troba, des del passat 8 de 
maig, al carrer d’Astúries, 5, del 
Polígon Industrial ses Salines de 
Sant Boi de Llobregat.
“Amb  aquestes  noves  i  millors    
instal · lacions -afirmen des de 
l’empresa- esperem  oferir-los  un 
millor servei, així com un estoc més 
ampli de tot tipus de productes”. 
A més, està previst que, pròxi-
mament, la companyia compti 
en aquesta adreça amb una 
gran exposició dels seus pro-
ductes. NEWSPA

INFORMACIÓ TÈCNICA CONTACTE

Empanades del Món

Xilena, Argentina, 



L es empreses del sector alimen-
tari, i entre elles les fleques, 
tenen la responsabilitat de ga-

rantir la seguretat i salubritat dels pro-
ductes que ofereixen realitzant activi-
tats d’autocontrol basades en el sistema 
d’Anàlisi de Perills i Punts de Control crí-
tic (APPCC). Per garantir el compliment 
d’aquesta normativa, s’ha elaborat una 
Guia de Pràctiques correctes d’Higiene, 
que, sota l’aprovació de les Autoritats 
Sanitàries corresponents, desenvolupa 
les normes específiques d’higiene que 
regulen el nostre sector. 

El document existent necessitava ac-
tualitzar els seus continguts amb les 
noves disposicions que havien anat sor-
gint, alhora que simplificar-ne la seva 
comprensió i exigència documental, la 
qual resultava massa feixuga i poc útil 
per a la major part de les petites empre-
ses que formen la nostra Federació. Així 
mateix, i com a novetat, aquesta Guia 
els serveix tant per les diferents elabo-
racions de PA com per a la BRIOIXERIA 
ORDINÀRIA i FARCIDA, sense necessitat 
d’aplicar els criteris de Pastisseria, molt 
més rigorosos.

El text aprovat ha estat elaborat con-
juntament per la Federació Catalana i 
l’assessoria alimentària ACDHA, repre-
sentades en un grup de treball en el qual 
es van conjugar l’experiència dels fle-
quers amb els coneixements dels tècnics 
per tal d’unificar criteris, complir amb 
les exigències en matèria de seguretat 
alimentària que la UE ens demana a tra-
vés del Reglament 852/2004 i, gràcies a 
l’experiència adquirida en la implantació 
de l’anterior Guia, poder simplificar la cà-
rrega documental exigible a les fleques. 

L’acolliment al la guia és voluntari, 
però aquelles empreses que no vulguin 

adherir-s’hi es veuran obligades a re-
dactar un document propi d’acord amb 
la normativa vigent. 

Des del Gremi de Flequers de la Pro-
víncia de Barcelona hem treballat activa-
ment en la redacció d’aquesta nova guia. 
És per aquest motiu que els recomanem 
que s’hi acullin per tal de poder garantir 
davant una inspecció sanitària que com-
pleixen amb la normativa vigent. 

Poden accedir al document ínte-
gre de la Guia des del nou WEB del 
Gremi, clicant a la pestanya del Dept. 
D’Indústria, i descarregar-la al seu 
ordinador. Només cal que imprimeixin 
els documents que calgui complimen-
tar i arxivar.

La Guia pretén ajudar el professional 
de la fleca, com una eina de caràcter 
consultiu, i facilitar-li el poder com-
prendre i  resoldre de manera àgil  i 
pràctica la seva responsabilitat en ma-

tèria d’higiene alimentària. El sistema 
APPCC ha estat reconegut a la major 
part de països com el més apropiat per 
garantir la seguretat dels aliments que 
arriben al consumidor. Bàsicament , 
és un sistema preventiu, un procedi-
ment que permet avaluar els perills , 
biològics, químics o físics, que poden 
aparèixer al llarg de tota la cadena ali-
mentària i establir els controls adients 
a cada procés, els quals no cal que es-

tiguin acompanyats de registres docu-
mentals . Aquesta prevenció i control 
permet garantir que el producte final 
arriba al consumidor en les condicions 
òptimes.

No dubtem que, seguint les indica-
cions proposades en aquesta Guia, la 
seva empresa assolirà l’objectiu de la mi-
llora constant i podrem aconseguir situar 
el nostre sector com a capdavanter en 
matèria de seguretat alimentària. NEWSPA

Margarida Esteve
Departament d’Indústria del Gremi de 
Flequers de la Província de Barcelona

Aprovada la nova Guia de 
Pràctiques Correctes 
d’Higiene per al sector flequer
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“Aquesta Guia serveix tant per a les diferents  
elaboracions de pa com per a la brioxeria  
ordinària i farcida, sense necessitat d’aplicar  
els criteris de Pastisseria, molt més rigorosos”
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El passat 18 de gener d’enguany 
va entrar en vigor la Llei Orgànica 
7/2012, per la qual es modificava 

la Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal, en 
matèria de transparència i lluita contra el frau 
fiscal i de la Seguretat Social.

Aquesta llei conté reformes molt signifi-
catives del Codi Penal, però tenen especial 
rellevància els canvis introduïts en el tracta-
ment dels il·lícits penals comesos contra la 
Seguretat Social i drets laborals.

Delictes contra 
la Seguretat Social
En primer lloc, cal precisar que els delictes 
contra la Seguretat Social es cometen quan, 
per acció o omissió, es defrauda a sistema 
públic de protecció, eludint el pagament de 

les quotes que s’han d’ingressar, tant les 
pròpies com les de recaptació conjunta, o 
es gaudeixen de deduccions indegudes, per 
qualsevol concepte.
Així, la nova regulació redueix el límit 
quantitatiu per poder apreciar l’existència 
d’un delicte contra la Seguretat Social, 
ja que passa de 120.000 euros a tan sols 
50.000 euros, i, al mateix temps, eleva de 
quatre a cinc anys la pena de presó que 
porta aparellada. En aquest punt, s’ha de 
ressenyar que a efecte de determinació de 
la quantia defraudada s’estarà al sumatori 
màxim de quatre anys naturals i que, lò-
gicament, a la imposició de l’esmentada 
pena de presó, s’afegirà la pèrdua de be-
nefici i incentius fiscals en un període de 
tres a sis anys.

Delicte en matèria de 
prestacions
Igualment, cal destacar que, com a conse-
qüència de la nova reforma del Codi Penal, 
incorreran en delicte aquells que, per si ma-
teixos o en benefici d’un altre, rebin, perllon-
guin o simplement facilitin la percepció de 
prestacions de la Seguretat Social de forma 
indeguda.
La pena de presó en aquests supòsits serà 
de sis mesos a tres anys, podent arribar 
fins a sis anys, si la quantitat defrauda-
da supera els 50.000 euros o concorren  
circumstàncies greus. 
Així, el possible delicte contra l’acció protectora 
de la Seguretat Social inclou totes les possibles 
prestacions del Sistema de Seguretat Social, 
com, per exemple, la pensió de jubilació, pres-

Antonio Caballero
Advocat del Gremi de Flequers 
de la Província de Barcelona

Delictes contra la Seguretat Social
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tació de desocupació, maternitat, paternitat, 
viudetat, incapacitat permanent o temporal, 
entre altres. A més, la singularitat d’aquest 
nou tipus penal és la no exigència de cap 
mena de quantia mínima per apreciar 
la seva comissió, sense perjudici que es 
pugui ponderar la seva gravetat.

Regularitzar per evitar 
responsabilitat penal
Una altra novetat de la reforma practica-
da al Codi Penal es troba en la possibilitat 
que es dóna a qui hagi comès delictes 
contra la Seguretat Social i la seva ac-
ció protectora, per regularitzar la seva 
situació i, així, evitar l’inici d’actuacions 

penals. Per tant, el legislador permet a 
l’infractor poder pagar completament el 
deute o prestació obtinguda indeguda-
ment, sempre que no s’hagi notificat la 
iniciació del procés judicial en via penal. 
Conseqüentment, una vegada iniciada 
la reclamació administrativa per part de 
la Seguretat Social, l’infractor haurà de 
procedir a pagar com més aviat millor, 
si vol evitar els efectes d’una eventual 
responsabilitat penal.

Pràctiques perseguides
És clara la voluntat del legislador de cri-
minalitzar pràctiques de frau a la Segu-
retat Social, que fins ara eren conegudes 

i, en algun supòsit, fins i tot tolerades. 
Així, amb la nova regulació del Codi Pe-
nal, simular un contracte de treball, per 
ser posteriorment acomiadat i cobrar la 
prestació d’atur, o estar treballant mentre 
es cobra la prestació de desocupació o 
incapacitat, ara pot ser castigat amb fins 
amb tres anys de presó, o sis anys, si se 
supera els 50.000 euros defraudats.
Igualment, s’ha de remarcar de forma cla-
ra que la responsabilitat també comprèn 
a aquells col · laboradors necessaris en 
l’acció de defraudació i que puguin aju-
dar a la percepció d’accions protectores 
indegudes.  NEWSPA

Per qualsevol dubte o aclariment 
respecte a la qüestió tractada 
poden dirigir-se al Departament 
Laboral del Gremi.

És clara la voluntat del legislador de 
criminalitzar pràctiques de frau que fins 
ara eren conegudes i, fins i tot, tolerades 





- Amassar tots els ingredients junts. Deixar reposar la massa en cubetes 
60 minuts a l’abric de l’aire.
- Dividir en peces de 500 g. Deixar reposar 5 minuts. Formar barres 
curtes i gruixudes.
- Fermentació curta. S’ha de coure el pa amb poc volum perquè es 
desenvolupi dins del forn.
- Cocció a 215 ºC amb vapor uns 45 minuts, en forn de sola refractària 
per obtenir millor crosta i textura.

E L S  C O L · L E C C I O N A B L E S  D E L  P A

Panet d’espelta 
amb nous

NEWSPA Núm. 182
MAIG / JUNY 2013

- Per a la massa, posar-hi primer mantega, després sucre i, en acabar, l’ou. I després, 
farina, juntament am la xocolata.
- A poc a poc, afegir la llet amb la farina i, finalment, l’aroma de vainilla i el 
desenficador. Al forn 10-15 minuts a 180º.
- Abans del farcit es pot posar almívar amb el pa de pessic. A la mantega, afegir-hi 
el mascarpone per agafar volum a poc a poc i, després, més ràpid.
- A la meitat del farcit, posar la melmelada de qualsevol gust. Després, posem el 
farcit a la nevera per poder treballar-lo millor. 

E L S  C O L · L E C C I O N A B L E S  P A S T I S S E R S

Whoopi Pie 

NEWSPA Núm. 182
MAIG / JUNY 2013

 

-115 g de mantega sense sal
- 180 g de sucre
- 1 ou
- 250 g de farina tamisada
- 80 g de xocolata en pols de ca-
cau tamisada
- 240 g de llet
- 1 cullerada i mitja de bicarbonat

- 2 sobres de desenficador per a 
rebosteria
- 1 cullerada d’aroma de vainilla.

- 250 g de mascarpone
- 50 g de mantega sense sal
- 150 g de sucre llustre tamisat
- Essència de vainilla

INGREDIENTS MASSA 
DE POOLISH

- Tot el poolish
- 260 g d’aigua
- 200 g de farina d’espelta
- 300 g de farina de força
- s/c Sal
- 1 cullerada sopera de mel

- 50 g de nous trossejades, 25 
g de pinyons, 25 g de pipes de 
gira-sol i de carbassa.

INGREDIENTS PANET
D’ ESPELTA AMB NOUS 

- 100 g d’aigua
- 100 g de farina de força
- 5 g de llevat fresc

INGREDIENTS 

INGREDIENTS FARCIT 



Exclusivas Frigoríficas, S.L.
Dos de Mayo, 5-7-9

08904 - L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

934 401 876

 Fax  934 497 545

info@exclusivasfrigorificas.com

www.exclusivasfrigorificas.com

GUIA DE PROVEÏDORS

 LANGA CONCEPT, S.L 
Creem l’establiment més adequat 
a les seves necessitats. Vitrines
frigorífiques a mida - nous conceptes - 
imatge corporativa - interiorisme i decoració 
C/ Bailén 27
08915 - Badalona (Barcelona)

 933 994 552
Fax 933 886 601
info@langaconcept.com
www.langaconcept.com

Cruz, S.L.
Av. Cerdanya, s/n, nau 25-26 
Polígon Pomar de Dalt
08916 - Badalona

 934 650 065 
Fax 934 650 441 
cruzsl@cruzsl.es  
www.cruzsl.es

Inoydesa
Balmes, 79

08007 - Barcelona 

934 544 700/5 

Fax  934 544 709

info@inoydesa.com

www.inoydesa.com

Terpan, S.L.
Ctra. Terrassa - Olesa P.I Can Mir 

08232 - Viladecavalls (Barcelona)

937 803 166 

Fax 937 891 620

info@terpan.es 

 www.terpan.es       

 FARINES

Agri-Energia, SA        
Girona, 155, apt. 4

17820 - Banyoles

972 580 058

Fax 972 581 797

farinera@agrienergia.com

www.agrienergia.com

Fills de Moretó, S.A.
Rafael de Casanova, 79, apt. 182 

08100 - Mollet del Vallès

935 705 608

Fax 935 700 132

Ylla 1878, S.L.
Ctra. de Manlleu  km. 1,4  

08500 - Vic 

938 862 744 

Fax  938 891 182 

www.ylla1878.com

La Meta
Indústria, parc. 204R 

PI El Segre 

 25191 - Lleida 

973 200 319 

Fax  973 205 643

Elkoma, S.A. 
Motors,149, nau 5 

08038 - Barcelona      

932 232 900 / Fax  932 233 455

elkoma@elkoma.com · www.elkoma.com

ELKOMA

Gastromat
Pasteuritzadors, muntadores de nata,

granitzadores, xocolateres, vitrines, etc...

Passatge Arrahona, 33 local núm. 3

08210- Barberà del Vallès (Barcelona) 

937 298 896

Fax  937 186 218

info@gastromat.com

www.gastromat.com
Vandemoortele Ibérica, S.A. 

Frederic Mompou, 5
08960 - Sant Just Desvern (Barcelona)

934 999 800 
Fax 934 999 811

 MASSES CONGELADES

 SKI CATALUNYA SL 
Fabricantes de productos lácteos y derivados: 
natas, preparados, trufas, postres, leche 
ecológica, mantequilla….
Siempre cerca del profesional
Avda. Santa Eulalia 407. Pol. Ind. Can Palet

08223 - Terrassa (Barcelona)

93 783 69 91

catalunya@skisa.com

www.skisa.com

Colip España, S.L.
Avda. Gaudí, 77, 1º 1ª

08025 - Barcelona

934 559 636

Fax 934 357 316

colip@colip.es  ·  www.colip.com 

NOVAU GRUP 
Forns, fermentació,
rentaobjectes i llescadores 

Pge. Jordi Ferran, 9-11

08028 - Barcelona       
933 334 446

Fax  934 483 896

info@novaugrup.es 

www.novaugrup.es

Sermont, S.A.
Sepúlveda 140 bis

08011 - BARCELONA 

934 231 510

Fax  934 254 710

sermont@sermont.es 

www.sermont.es

 ESPECIALITATS
 SENSE SUCRE

EMULIFT IBÉRICA, S.L.
Especialidades sin azúcar y bajas en calorías

C/ Copérnico nº 40 nave 4 

08784 - Piera (Barcelona)

932 191 851 

Fax 932 138 236

emulift@emulift.com

www.emulift.com

www.bodylin.com

 INFORMÀTICA

Dir Informàtica
C/ Bolivia, 144-146, loc. 6

08018 - Barcelona

934 982 410 

Fax  934 982 411

dir@dir-informatica.es

www.dir-informatica.es

BONGARD IBERIA, S.A.
Garbé, 18, Nau 3, P.I. Can Volart

08150 Parets del Vallès

935 737 878

info@bongard.es 

www.bongard.es

Amasadoras Saus, S.L. 
Canigó, 8. 08560 -

Manlleu (Barcelona)

938 507 753 

Fax  938 515 124

saus@amasadorassaus.com

www.amasadorassaus.com

 DECORACIÓ

 MÚTUES

MAZ Catalunya
C/ Tarragona 110 

08015 - Barcelona   

932 26 16 16 - Fax  932 26 92 86

www.maz.es

 PRODUCTES LÀCTICS

Unifiller España, S.L.
Dosificadores Volumétricos, Bombas de
transferencia, y Líneas de producción.  
También para masas sin gluten.

C/Bailén, 28

Vilanova i la Geltrú, 08800 - Barcelona

607 282 552

662 935 353 

info@unifiller.es

www.unifiller.es

Visiti’ns a You Tube

Grup Ayats
Corte por Ultrasonidos, Ultracongeladores,
Abatidores de Temperatura  +90ºC/-40ºC, 
Hornos Pastelería y Gastronomía, Cintas 
Transportadoras, Atemperadoras-Bañadoras 
de Chocolate FBM, Túnel de frío para 
bombones...etc.
Maquinaria Ayats S.L.U.

www.grupayats.com

info@grupayats.com

Comercial: 607 282 552

Servicio Técnico Atemperadores Chocolate 

FBM: 652 11 29 84

Comerç i Indústries Albareda, S.A.
Farina convencional i farina ecològica

Passeig del Riu, 66  
08241- Manresa  

938 727 942

Fax  938 727 932

albareda@farinera-albareda.com

www.farinera-albareda.com 

 Restorhome, S.L. 
Passeig Guayaquil, 39, nau 1

08030 - Barcelona

933 523 453

Fax 933 523 058

www.restorhometienda.es

www.restorhome.es

comercial@restorhome.es

tienda@restorhome.es

 MAQUINÀRIA

Eurofours
València, 40, 3r 

08015 - Barcelona      

 932 296 900 

Fax  932 296 902

www.eurofours.com



BORSA DE NEGOCIS

AVANTATGES D’ESTAR AGREMIAT

177

ES TRASPASSA

Forn de pa amb botiga  
i obrador al centre de Vilanova  

i la Geltrú.

Toni o Eva
659 621 065

182

ES TRASPASSA

A Vilafranca, forn de pa 
amb obrador i botiga, en ple 

funcionament.
Possibilitat de vivenda.

Sra. Montse
633 153 114

177

ES VEN

Forn marca Turbomondial 
80200 de 7 pisos.

Carregador automàtic.
15.000 + IVA

Enric
696 848 555

ES TRASPASSA

Forn de pa amb botiga al Vallès 
Occidental.Molt a prop de 

Barcelona. Bon preu.

Sr. Josep
 635 189 479

176

ES TRASPASSA  

Forn de pa amb obrador i despatx 
de venda a Granollers.

Sr. Joan
655 599 905

179

ES TRASPASSA 
Forn de pa amb degustació 
a l’Hospitalet. Totalment 

equipat. Mobiliari modern. 
En ple funcionament. Zona 

Ciutat Judicial.

Mercè
609 447 924

180

ES VEN 
 

Nevera d’acer inoxidable 
marca Freelogic de 20 llaunes 

de 60x90.
En perfecte estat. 

Sra. Rosario 
617 316 965

176

ES TRASPASSA

Botiga de venda de pa 
amb degustació (155 m2) a 
L’Hospitalet de Llobregat

en ple funcionament.

Sr. Virgilio

654 637 474

179 181

ES TRASPASSA

Gran obrador amb 3 forns 
i petita botiga amb vivenda

annexa, a Granollers

Sra. Merche
647 81 57 57

ES VEN

Per jubilació. 
Forn de pa en ple funcionament 

a Cervera (Lleida).

Sr. Josep (matins)
653 287 344

ES VEN

Forn de marca Balart 
Ambassador en perfecte estat.

Sr. Jaume
676 891 706

ES VEN

Màquina per fer panets amb 
peu. Marca Gabarró.

En bon estat.

Forn Ca l’Amador
938 310 086

Secció gratuïta dirigida als flequers de tot Catalunya que vulguin 
posar els seus anuncis de compra, venda o traspàs de maquinària 
o de forns. No s’admetran les ofertes o demandes de treball.  
Els anuncis han de tenir una extensió màxima de cinc línies  
i cal que hi constin el nom, l’adreça i el telèfon de contacte.

Enviï el seu anunci al Gremi de Flequers de la Província  
de Barcelona.
Fax: 934 872 829176 176 176

ES TRASPASSA

Forn de pa amb 
botiga a Terrassa.

Francesc
937 007 178

180

El Gremi i ”la Caixa” han subscrit un 
conveni per oferir tot un ventall de 
productes financers i assegurances 
en condicions avantatjoses per als 
agremiats. Consulti a qualsevol de  
les oficines de ”la Caixa”.

Descompte del 18 % en trucades 
nacionals. Descomptes especials 
per a autònoms i empreses.

Descompte de 0,039 €/l de gasoil 
consumit en estacions de servei 
adherides al conveni.

Cobertures per a qualsevol tipus 
de risc: responsabilitat civil, pimes, 
turismes i furgonetes, vida, accidents, 
llar, etc. Possibilitat de fer, de forma 
totalment gratuïta, una auditoria de 
risc de la vostra empresa. Descomptes 
especials per al nostre sector.

Rènting de vehicles.
Condicions exclusives: servei de 
recollida i entrega de vehicle a casa 
del client en planxa i pintura,  
trencament de vidres, manteniment  
i canvi de pneumàtics.

Condicions especials per 
als associats en Pòlisses 
de Crèdit, Hipoteques, Fons 
d’Inversió, Plans de Pensions, 
Préstecs, etc.

Descomptes de fins al 19%  
sobre el consum, en contractacions 
d’electricitat en tarifes 2.1 i  3.0. 
Descomptes interessants en Gas, 
en tarifes T3 i T4.

Els agremiats tindran un  
descompte garantit del 10 % en  
les llicències d’ús del programari, 
així com un 10 % en el Terminals 
Punt de Venda.



DESCOBREIX ELS 
AVANTATGES QUE T’OFEREIX 
REALE PA SI CONTRACTES 
LA TEVA ASSEGURANÇA DE 
LA LLAR. 

A S S E G U R A N C E S  P E R  A  L A  V I D A  R E A L

REALE LLAR

REALE LLAR, LA TEVA ASSEGURANÇA COMPLETA I EFICAÇ:

 En cas de sinistre:
- En menys de 24 hores enviem un professional per analitzar el sinistre.
- En menys de 48 hores comuniquem el calendari previst de reparació.
- En menys de 72 hores iniciem els treballs de reparació.

Servei Manetes – Feines de manteniment a la llar:  dos serveis de bricolatge a 
l’any amb el desplaçament de franc del professional al teu domicili:

 Feines de manteniment a la llar: 
- Instal·lació d’aixetes, quadres, cortines, muntatge i desmuntatge 
de mobles i petites obres de paleta. 
 2 hores de mà d’obra gratuïta per servei. 

Per a més informació i contractació truqui al:

Gremi de Flequers de la Província de Barcelona  

Compromís de Qualitat de Servei: Si ens endarrerim en els terminis establerts, 
et retornem els diners de la pòlissa. 




