MEMÒRIA 2020

Gremi de Flequers de
la Província de Barcelona
“Un ofici de sempre, un ofici de futur”

SALUTACIÓ
del President

Salutació

Benvolguts/des,
Fer la Memòria d’activitats anual del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona
amb la duríssima situació social viscuda al llarg de l’any 2020, la converteix en un
balanç històric d’un any que ningú imaginava que poguéssim viure. Amb tot, si una
cosa hem vist també, és que davant de crisis i situacions extremes com les viscudes,
el nostre Gremi i cadascuna de les persones, homes i dones, que en formen part, han
tret el millor de si mateixos. Ha estat un any difícil, farcit de dubtes, problemes, preguntes i dificultats. Però també ha estat un any d’empenta, de suport comú i de saber
arremangar-se per a superar un context que encara avui és prou complex. Vagi per
endavant doncs, la meva més sincera felicitació i reconeixement a l’esforç que tothom ha fet. Ha estat un any on també hem perdut a agremiats i forners que coneixem.
També a ells els volem recordar i donar el nostre més sentit condol a totes les seves
famílies i amics. Aquest però és un resum de totes les accions que, durant un 2020
molt intens, hem dut a terme des del Gremi, i amb totes les dificultats conegudes, no
hem aturat ni un moment la nostra activitat. El suport als agremiats, els contactes amb
personalitats i institucions i, com no, el valor de la formació contínua, rigorosa i amb
el millor criteri, ha estat un fet que sempre ha estat i segueix sent un dels pilars del
nostre Gremi. El 2020 ens va sorprendre a tots plegats i vam saber treballar per seguir
oferint el servei d’excel·lència que, des del Gremi, ens exigim. I de tot allò après n’hem
tret conclusions i aprenentatges que ens estan ajudant a treballar per no només superar les dificultats, sinó també per millorar adaptant-nos a uns contextos digitals, útils i
interessants que han vingut per quedar-se. Ha estat un any difícil, però només podem
agrair i felicitar als nostres agremiats per la capacitat de resposta que han demostrat
així com reconèixer la tasca i la dedicació de tot el personal i col·laboradors del Gremi.
És un any en el que hem d’estar molt orgullosos per tota la tasca duta a terme.
Andreu Llargués
President del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona
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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.

BARCELONA
SABADELL

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 ON S’HI IMPARTEIX UNA FORMACIÓ
BASADA EN LES NOVES TÈCNIQUES D’ELABORACIÓ,
I ARRELADA EN L’ARTESANIA I LA TRADICIÓ.

Núm. de
cursos
realitzats

Hores
lectives

Alumnes
inscrits

64

4.169

759

FORMACIÓ D’EXCEL·LÈNCIA
MÀSTER
en Fleca artesana d’excel·lència
2ona Edició

_

Extensió Pràctica del MÀSTER

en Fleca artesana d’excel·lència.
/ 1a Edició

_

FORMACIÓ D’ESPECIALITZACIÓ

en
fleca artesana d’excel·lència.
_

MÒDUL D’ESPECIALITZACIÓ DE
PANS ARTESANS
MÀSTER CLASS
PASTISSOS FLEQUERS
Yohan
_ Ferrant

L’EXCeL·LÈNCIA
del Croissant artesà

LA BAGUETTE
i els seus diversos conceptes

TÈCNIQUES
de llarga fermentació

_

_

_

PANS
Integrals
_

LA EXCELENCIA DEL CROISSANT ARTESANO

FORMACIÓ
MÀSTER CLASS
PANETTONE
Noves
_ tendències 2020
BRIOIXERIA
creativa
_

CURS - PANETTONE,
NOVES TENDÈNCIES

MONOGRÀFICS DE FLECA
I PASTISSERIA
BUNYOLS
i Carnestoltes
_

ASSORTIT
de coques salades
_

ESCULTURES
de xocolata
_

MÀSTER CLASS
INTERNACIONALS
La boulangerie au
naturale
École Christian Vabret
_

La boulangerie au
naturale
Institut Nat Boulangerie et
Pâtisserie (INBP)
_

FORMACIÓ
VARIS
ASSESSORAMENT
en higiène alimentària,
sistemes APPC i etiquetatge
_

MANIPULACIÓ
d’Aliments /On line
_

MANIPULACIÓ
d’Aliments
_

COMUNICACIÓ
eficient sobre al·lèrgies i
intoleràncies alimentàries
_

INICIACIÓ
a la fleca artesana
_

PFI AUXILIAR
de fleca i pastisseria
_

Assessorament
en la millora del punt de venda
_

Adaptació de la LOPD
a l’empresa del sector flequer

TÈCNIQUES DE LLARGA FERMENTACIÓ

_

Certificat de
professionalitat
de pastisseria i confiteria
/ Dues edicions
_

Certificat de
professionalitat
de fleca i brioixeria
/Quatre edicions
_

BRIOIXERIA CREATIVA

Participació del Gremi al projecte
“Talents4Bakery” Erasmus +
PROJECTE FINANÇAT AMB FONS EUROPEUS QUE TÉ PER OBJECTIU L’INTERCANVI DE PRÀCTIQUES
A EUROPA PER FOMENTAR L’APRENENTATGE I LA FORMACIÓ EN EL SECTOR DE LA FLECA

Entitat coordinadora:
Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks (Alemanya)

Escoles participants:

CIÓ

Alemanya >

Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim

Bèlgica >

Brood- en banketbakkerijschool Ter Groene Poorte

Espanya >

Gremi de Flequers de la Província de Barcelona

Àustria >

HTL für Lebensmitteltechnologie Getreide und Biotechnologie

Turquia >

Istambul Metropolitan Municipality

BORSA
de treball
Durant tot el 2020 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.

ENTRE D’ALTRES:
Ofertes de treball que s’han concretat
des del Gremi en el 2020
DESGLÒS DELS PERFILS DE LES OFERTES GESTIONADES:

OFICIALS 1ª FLECA • ofertes (23,08%)

OFICIALS 2ª DE FLECA • ofertes (7,70%)

AUXILIARS DE FLECA • OFERTES (38,46%)

OFICIALS DE PASTISSERIA • OFERTES (5,12%)

ENCARREGATS DE BOTIGA • OFERTA (2,56%)

VENEDOR/A • OFERTES (23,08%)

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

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

1

ASSESSORAMENT LABORAL I
GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS.

2

ASSESSORAMENT EN LA
GESTIÓ DE LA COMPTABILITAT
I FISCALITAT.

3

ASSESORAMENT JURÍDIC.

4

ASSEGURANCES.

5

TRAMITACIÓ DE SUBVENCIONS.

6

ASSESSORAMENT EN GESTIÓ
AMBIENTAL I SANITAT.

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

Campanya promoció

“Gràcies per la teva confiança”

FLECA DE PROXIMITAT,
COMPROMís de
SALUt I QUALITAT

AQUEST ANY, EL MISSATGE DE LA
CAMPANYA ÉS UN AGRAÏMENT
RECÍPROC. PER UNA BANDA,
L’AGRAÏMENT DELS FLEQUERS ALS
SEUS CLIENTS PER LA FIDELITAT
I CONFIANÇA QUE DEMOSTREN
CADA DIA EN COMPRAR ALS SEUS
ESTABLIMENTS. I, PER UNA ALTRA,
UN RECONEIXEMENT ALS FORNERS
PER HAVER ESTAT PRESENTS
DURANT TOTS AQUESTS TEMPS
TANT DIFÍCILS, EN ELS QUE NO
ELS HA FALTAT EN CAP MOMENT
EL SUBMINISTRAMENT DE PA.

gràcies
per la teva confiança

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.

DIA MUNDIAL DEL PA

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.

BUNYOLS DE QUARESMA
COCA DE SANT JOAN
PANELLETS
TORTELL DE REIS

CANALS
de comunicació
Tant el Gremi com la
Baking School són molt
actius a les XXSS. L’objectiu
d’aquests canals digitals és
tenir contacte directe amb
els agremiats i també amb
tot aquell públic sectorial
interessat en tot allò que
duem a terme. I el resultat és
un creixement exponencial
de seguidors, any rere any,
que utilitzen aquests canals
per preguntar, comunicar
i estar al corrent de tot
allò que, dia a dia fem.

BAKING SCHOOL BARCELONA SABADELL
(XIFRES A TANCAMENT DEL 2020)

@bakingschoolbarcelonasabadell
> 10.532 / Followers

> Respecte al 2019: 61%
> Posts: 118

> 8.977 / Followers

> Respecte al 2019: 25%
> Posts: 137

GREMI DE FLEQUERS DE LA PROVÍNCIA DE
BARCELONA (XIFRES A TANCAMENT DEL 2020)

@Gremiflequersprovinciabarcelona
> 4.577 / Followers

> Respecte al 2019: 30%
> Posts: 132

> 63 / Followers

> Respecte al 2019: 117%
> Posts: 15

DURANT EL 2020 A MÉS S’HAN UTILITZAT D’ALTRES
CANALS PER FER ARRIBAR LES PRINCIPALS NOTÍCIES I
PROPOSTES ALS NOSTRES AGREMIATS.
(XIFRES A TANCAMENT DEL 2020)

REVISTA NEWSPA

NEWSLETTER

> 6 / REVISTES
BIMENSUALS

> 24 / ENVIATS

WEB

CIRCULARS ON LINE

> 127 / ENVIATS

XARXES
SOCIALS

Circulars
Gremi

Revista
Newspa

NEWsLETTER
WEB

RECONEIXEMENTS
2020
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Número de certificado:/Certificate No.:
254218-2018-AQ-IBE-ENAC

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

Des del Gremi cada any ens
agrada fer un reconeixement
als professionals d’ara i del
demà de la nostra professió:

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
para el siguiente campo de aplicación:

This certificate is valid
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.

Certificació ISO.
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

AENOR: Certificació
Sistemes de Gestió
de la qualitat ISO 9001

millor jove
Artesà alimentari 2020
La Generalitat atorga aquest premi a aquells joves que han destacat per la
seva aportació i innovació a l’artesania alimentària. En aquest cas, el Sr. Jordi
Gasque del Forn de Nulles, va obtenir l’accèssit d’aquest guardó.

Jordi Gasque
Bruscó (Nulles)

Lliurament de diplomes
de Mestres Artesans
Com cada any, la Generalitat de Catalunya va atorgar els Diplomes de Mestres Artesans Alimentaris a una
sèrie de professionals de reconeguda trajectòria en diversos oficis dins de l’àmbit alimentari. Pel que fa a
la fleca, quatre agremiats es van reconèxier, a proposta del Gremi, amb aquest guardó: Enric Francisco
Soms KIKUPA, S.L. (Mataró), Jordi Capella Escanilla FLECA ROCA, S.L. (Sabadell), Ramon Lluis Alavedra
Torrella (Monistrol de Montserrat) i Josep Bosch Burgaya (Manlleu).

MESTRES
Artesans 2020
Quatre agremiats van rebre aquest Diploma:

Enric Francisco
Soms KIKUPA ,
S.L. de MATARÓ

Ramon Lluis Alavedra Torrella
de MONISTROL de MONTSERRAT

Jordi Capella Escanilla
FLECA ROCA, S.L.
de SABADELL

Josep Bosch Burgaya de MANLLEU

ACTES
Corporatius
Aquest 2020 s’han
realitzat els següents actes
corporatius més destacats:

El Cònsol General de França a
Barcelona visita l’Escola

“Visita del Cònsol General de França”

El Cònsol General de França a Barcelona, Sr. Cyrill Piquemal,
va visitar la Barcelona Sabadell Baking School (BSBS),
acompanyat de Daniel Gorrindo, proviseur honoraire del Lycée
& CFA Rabelais de Lyon Dardilly. Durant la visita, la delegació
francesa va estar acompanyada per l’equip directiu del Gremi
encapçalat pel president, Andreu Llargués, Carles Cotonat,
secretari general del Gremi, i Yohan Ferrant, director de l’escola
sabadellenca. L’objectiu de la trobada (que va sorgir de la
presentació del saló Europain realitzada durant l’octubre del
2019 a la residència del Cònsol de França) va ser conèixer
de forma presencial l’Escola i començar a estudiar possibles
vies de col·laboració i intercanvi. Cyrill Piquemal va comentar
que el seu paper com a Cònsol General és: “Promocionar
les nostres excel·lències mútues, de tal manera que hi hagi
un coneixement i un reconeixement mutu satisfactori.

Fira Europain 2020
participació de la nostra escola.
El director de l’Escola de Flequers Andreu Llargués, la Barcelona Sabadell Baking School (BSBS), Yohan Ferrant, va
visitar, en representació del centre acadèmic, la Fira internacional Europain 2020.
El saló, que es va celebrar de l’11 al 14 de gener, va tenir lloc a Port de Versalles, a París (França), amb una xifra de
visitants de més de 38.000 persones. El director de l’escola va tenir l’oportunitat de comprovar i tenir inputs sobre
l’impacte que està tenint l’Escola de Flequers Andreu Llargués, del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona.

Fira APROPA’T de formació
professional.
A Sabadell s’hi organitza cada any la fira de formació
professional Apropa’t a l’FP ( en aquesta ocasió, del 26 al 29
de febrer), un espai orientat als estudiants que estan acabant
l’ESO, nois i noies d’uns 15 anys que han de decidir com
orientar el seu futur. L’Escola de Flequers Andreu Llargués
hi va tenir presència, també enguany, amb un espai propi.

El Gremi dona suport
al concurs a la Millor
Coca de Sant Joan 2020,
a porta tancada,

amb la participació de la sots-directora
de l’escola, Sra. M. Cruz Barón,
com a membre del jurat.
El 5 de juny es va celebrar la segona edició del
concurs professional de la Millor coca de Sant
Joan, organitzat per l’agència de màrqueting
gastronòmic Sr. i Sra. Cake. L’acte va comptar
amb la participació de la sots-directora de l’escola,
Sra. M. Cruz Barón, com a membre del jurat.

ACTES
Corporatius
Aquest 2020 s’han
realitzat els següents actes
corporatius més destacats:

El Gremi COĿLABORA amb
la “Alzheimer Catalunya
Fundació”, aportant als

malalts Coques de Sant Joan

El 23 de juny de 2020, revetlla de Sant Joan, una cinquantena
de malalts d’Alzheimer van rebre a casa seva coques de Sant
Joan artesanes (elaborades per la Mari Cruz Barón, sots directora
l’Escola de Flequers Andreu Llargués, juntament amb alumnes
del centre) de la mà de membres d’Alzheimer Catalunya
Fundació. Es va tractar d’una iniciativa solidària sorgida a finals
del passat mes de juny de la col·laboració entre el Gremi de
Flequers de la Província de Barcelona i l’esmentada fundació.

El Conseller de Treball,

Chakir el Homrani, visita l’Escola
L’Escola de Flequers Andreu Llargués va rebre la visita del
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya,Chakir el Homrani, acompanyat per la Directora
del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Ariadna Rectoret;
per part del Gremi, pel President Andreu Llargués, el Secretari
general, Carles Cotonat, i la Responsable del Departament de
Formació, Montse Ruiz; per part de l’Ajuntament de Sabadell,
la 4a Tinenta d’alcaldessa i Regidora d’Impuls administratiu,
Montserrat González, el Gerent de Promoció Econòmica,
Antoni Bayona, i el Cap de Formació, Francis Zanuy.
“Les instal·lacions de l’Escola m’han semblat molt
adequades per a la realització d’una formació de qualitat
que ofereixi oportunitats i professionalització a les
persones que les utilitzen”, va assenyalar el Conseller.

ACTES
Corporatius
Aquest 2020 s’han
realitzat els següents actes
corporatius més destacats:

El Gremi manté les reunions
institucionals, en defensa
de la fleca

tot adaptant-se a la situació de pandèmia.
Les trobades telemàtiques van permetre al Gremi
mantenir una fluida comunicació amb les diferents
administracions. Així, al setembre, després de la pausa
estival, el president del Gremi i el secretari general de
la institució flequera, es van reunir telemàticament
amb el director i sotsdirector generals d’Alimentació,
Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament
d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya. Uns dies més tard i amb el
mateix format a distància, van celebrar una trobada amb
el secretari d’Empresa i Competitivitat del Departament
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya. Els responsables dels diferents departaments
de la Generalitat es van mostrar molt receptius a les
propostes i demandes del Gremi i es van comprometre
a fer tot el possible per tirar-les endavant.

Assemblea General de socis
del Gremi de manera presencial

Eleccions CEOPPAN:

Amb mascareta obligatòriament posada durant tota
la trobada i amb confirmació prèvia d’assistència per
tal d’organitzar l’espai i complir amb l’aforament de la
sala, el Gremi de Flequers de la Província de Barcelona
va celebrar a mitjans del mes de juliol la seva Assemblea general anual per als socis. Enguany va tenir lloc
un mes més tard del que és habitual per causa de les
restriccions imposades per la crisi del coronavirus. No
obstant això, es va poder celebrar finalment de manera presencial i amb totes les mesures de seguretat
necessàries per a la situació actual. Es va aprovar per
unanimitat la memòria d’activitats així com els comptes
de l’exercici 2019 i la gestió del Comitè Executiu i de la
Junta Directiva Intercomarcal.

Amb motiu de les eleccions a la Presidència
i Comitè Executiu de la patronal nacional
CEOPPAN, el Sr. Andreu Llargués va
resultar elegit Vice-president 1er de l’entitat
i el Sr. Carles Cotonat com a Vocal.

ACTUACIONS
davant
la Covid-19
Davant el brot de la
pandèmia de la covid-19,
el Gremi ha estat, des
del primer moment,
assessorant i informant
als seus associats, de
cadascuna de les novetats
que anaven sorgint dia a
dia, amb la finalitat que
poguessin continuar
exercint la seva activitat
d’acord amb el que
anaven dictant el govern
i les autoritats sanitàries i,
alhora, disposessin de tots
el mitjans necessaris per
a la prevenció del contagi
entre els seus treballadors.

Algunes de les
actuacions realitzades
amb motiu de la pandèmia, han estat:
Durant el 2020 s’ha continuat amb la política de
defensa i promoció del sector, davant les diferents
entitats autonòmiques, estatals o administracions
locals, tot i que de manera telemàtica i centrades
principalment en la repercussió de la pandèmia en
el nostre sector.

circulars
informatives
76 circulars informatives relacionades
amb la COVID

gestions
amb administracions
Gestions realitzades per tal de resoldre
les afectacions motivades per les
mesures contra la pandèmia.

TRÀMITS
subvencions d’ajuts
Tramitació de més de 50 subvencions
d’ajuts per la repercussió del COVID a les
empreses i autònoms

GUIA per a fleques
mesures Covid-19

GUIA PER A LES FLEQUES
GUIA DE MESURES A ADOPTAR
PER A LA PREVENCIÓ DE LA COVID-19

Creació de la “Guia per a les fleques” Una guia de
mesures a adoptar a les fleques per a la prevenció
de la COVID19. Aquesta guia, es va anar actualitzant
segons l’evolució dels requeriments legals. En total es
van publicar 5 edicions.

Desembre de 2020

MESURES
organitzatives

TRÀMITS
Departament Laboral

El Gremi va adoptar totes les mesures
organitzatives necessàries per poder mantenir
plenament operatius tots el seus serveis,
incorporant el teletreball, la rotació del personal
i flexibilització de la jornada laboral, per tal de
mantenir la capacitat de servei i dedicació que els
agremiats precisaven en aquells moments.

El departament laboral del Gremi ha fet, durant
aquest any, un tasca especialment important amb
motiu de les tramitacions que han realitzat per a les
empreses que s’han vist obligades a aplicar ERTOS
als seus treballadors, com a conseqüència de la
pandèmia.

ALTRES
actuacions
DEFENSA
del sector
Durant el 2020 s’ha continuat amb la política de
defensa i promoció del sector, davant les diferents
entitats autonòmiques, estatals o administracions
locals, tot i que de manera telemàtica i centrades
principalment en la repercussió de la pandèmia en
el nostre sector.

conveni
Col·lectiu de Fleca
El Gremi participa activament en les negociacions
i elaboració del Conveni Col·lectiu de la Indústria
Flequera de la Província de Barcelona, una norma
que regula les relacions laborals del nostre 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
campanya de promoció
de la Coca de Sant Joan
Com a membre de la Federació Catalana
d’Associacions de Gremis de Flequers, el
Gremi ha participat en la campanya de
promoció de la Coca de Sant Joan que es
va fer a RAC 1, durant els dies previs a la
revetlla.

Campanya de promoció a RAC1

“Gràcies per la teva confiança”

La campanya de promoció de l’any 2020 va estar recolzada per unes
falques publicitàries a RAC1 que es van emetre durant tota la campanya.

FLECA DE PROXIMITAT,
COMPROMís de
SALUt I QUALITAT

gràcies
per la teva confiança

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

