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Benvolguts companys i amics,

F

a temps que des del Gremi, conjuntament amb altres associacions i entitats, treballem per
millorar la situació del pa; la seva producció, traçabilitat, percepció i consum. I ho estem fet,
entre d’altres, a través de INCERPHAN, que es la associació interprofessional de cereals panificables i derivats que integra totes les associacions i organitzacions professionals, empresarials
i de cooperatives, d’àmbit estatal, amb personalitat jurídica i sense ànim de lucre més representatives de
l’activitat de la producció agrícola, la transformació i la comercialització de cereals panificables i derivats,
i que engloba tota la cadena blat-farina-pa.
Aquesta feina s’ha centrat en la millora de tres paràmetres essencials: 1) increment del consum, 2) potenciació de la percepció del pa com a aliment saludable i 3)
garantia per al consumidor d’un sistema que acrediti la
identitat i origen del producte.
Doncs, per fi, totes aquestes iniciatives compten amb
el suport d’Europa!
INCERHPAN ha estat seleccionada per l’Agència
Europea CHAFEA per desenvolupar una campanya
d’informació i promoció del consum de pa a Espanya durant
el període 2019-2021. El projecte pretén millorar la percepció
que es té a Espanya del pa, destacant les seves bondats nutricionals i com, amb el seu consum, es pot contribuir a proporcionar uns patrons dietètics adequats entre la població infantil. El projecte seleccionat per CHAFEA es durà a terme entre 2019 i 2021 i compta amb un pressupost
total de més d’un milió d’euros, dels quals el 70 % es finançarà amb fons aportats per l’Agència Europea.
Però, malauradament, aquestes boníssimes notícies s’han vist compromeses per l’aturada de
la tramitació de la norma de qualitat del pa.
Ja sabem, ho hem parlat moltes vegades, que la redacció del projecte actual de norma de
qualitat potser no sigui la millor que es podria haver fet. Tot es millorable!, sens dubte, però pot
considerar-se un bon punt de partida. I més, si hi ha la intenció manifesta de l’Administració
d’anar-lo millorant amb el temps. Quan no hi ha cap norma, o la que hi ha està tant desfasada
que no es aplicable, tothom es veu en cor de fer i dir el que vol. Aquesta nova norma, encara que
no sigui perfecte, es un pas endavant que s’ha de valorar en la seva justa mesura. Així doncs, no
es qüestió de prendre posicions extremes i tirar per terra tota una feina d’anys, ja que l’avanç que
suposa, per petit que sigui, es positiu i sempre és millor que quedar-se com estem.
Ara que, després de molt esforços, estem aconseguint desterrar tots els falsos mites que envoltaven al pa, crec que es un error tornar a confondre el consumidor amb missatges negatius i
alarmistes. Per molt bona intenció que hi hagi al darrere, no és el millor camí. Es imprescindible
que des del propi sector fem una autoreflexió per valorar si els missatges que volem transmetre
aporten i contribueixen, o si destrueixen i creen mes confusió. Siguem seriosos.
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La fleca aposta per
la qualitat i la tradició

6

Davant un consumidor més exigent, informat i interessat en l’alimentació saludable,
els flequers, ajudats per les darreres tecnologies, tornen a les seves arrels per oferir-li
pans més digeribles i nutritius, a més de
saborosos i aromàtics. Tornen les masses
mare naturals, les llargues fermentacions i
els pa de màxima excel·lència per competir
amb els productes industrials. El sector ha
entès que el pa que es feia abans és el pa
del futur.

S

egons l’informe ‘La despesa en aliments bàsics 2017’, elaborat per
l’Organització Interprofessional
de Cereals Panificables i Derivats (Incerhpan), que recull les darreres dades
disponibles sobre el consum de pa a Espanya, cada persona inverteix a l’any 78,12
euros en comprar pa. En total, el consum
per càpita de pa és de 32,5 quilos per persona i any, la qual suposa un descens del
6 % respecte a 2016.
El percentatge de la despesa total en alimentació que les famílies dediquen al pa es
del 5,3 %, segons l’informe, que destaca que
la compra total de pa per a consum domèstic
es va reduir un 2,5 % l’any 2017, continuant
una tendència de baixada que es perllonga
des de 2008. En la darrera dècada, només
va augmentar el consum de pa l’any 2013;
la resta d’anys, va baixar.

Sigui com sigui, l’any 2017 es van consumir
a tot l’Estat gairebé 1.500 milions de quilos de
pa, una xifra que suposa una despesa total
d’uns 3.500 milions d’euros. Si fem comptes,
això significa que el preu mitjà del quilo de pa
és de 2,4 euros. També el preu del pa va baixar
l’any 2017, amb un lleu descens del 0,8 %.
Segons l’estudi, “aquesta tendència a la
caiguda de les demandes ha provocat que
en els darrers quatre anys, el mercat s’hagi
reduït un significatiu 9 %”. Cal destacar, en
aquest punt, que durant els darrers cinc anys
el consum de pa ha caigut 1,2 quilos per persona i la despesa en aquest aliment ha baixat
50 cèntims d’euro per càpita.
El més preocupant, sigui com sigui, és que
sembla que el pa artesà és el que més està
patint la baixada en el consum de pa dels
darrers anys. Segons l’estudi ‘Alimentació a
Espanya 2017’, elaborat per l’empresa pública Mercasa, entre 2013 i 2016, el consum de

“En els darrers dos
anys, hi ha hagut un
canvi radical en el pa
que es consumeix.
S’ha revaloritzat el
bon pa”, destaca
Jordi Morera

pa industrial fresc no ha parat de créixer des
de 106,1 fins a 108,6 milions, mentre que el
pa fresc no industrial ha caigut dels 103,6
als 94,1 milions.
Aquest panorama, però, no ens ha de
fer defallir. Per començar, hem de tenir en
compte que 8 de cada 10 famílies segueix
consumint aquest aliment una mitjana de
6 vegades per setmana en tots els àpats.
D’altra banda, cal destacar que, segons els
estudis, encara que el consum de pa es redueix al sopar i el dinar, continua augmentant
a l’esmorzar.

Canvi de tendència

A més a més, malgrat que encara no hi ha
dades disponibles, sembla que en els darrers
2 o 3 anys el pa artesà ha tornat a agafar
força gràcies al major interès dels consumidors per l’alimentació saludable i de qualitat.
Almenys, així ho percep Jordi Morera, nomenat Flequer Mundial 2017 al Congrés
Mundial del Pa organitzat per la Unió Internacional de Flequers i Pastissers (UIBC), gràcies a la seva ferma aposta pel pa ecològic i
100 % natural i artesà. Morera veu un “canvi
radical en el pa que es consumeix, especialment en els darrers dos anys”. “S’ha revaloritzat el bon pa”, assegura. “Tampoc diria que
estem en un moment dolç, però sí que estem
molt millor que fa dos anys”, opina.
“Hi ha una tendència imparable entre els
consumidors cap a la qualitat i els productes
cada vegada més naturals i saludables, i,
sens dubte, aquesta tendència continuarà
en els darrers anys”, assenyala, per la seva

“El sector ha entès
que és millor fer poc
pa de qualitat a bon
preu que molt pa mediocre i vendre’l tirat
de preu”, diu Manel
Cortés
part, Manel Cortés, assessor tècnic del Gremi
i de diverses empreses del sector. En conseqüència, explica, “el pa està evolucionant
clarament cap a la qualitat, amb la tornada
de conceptes com les masses mare, els forns
de sola a la pedra i el treball a mà. Amb l’arribada de la competència del pa industrial,
va haver un moment en què moltes fleques
van cedir i van començar a fer pa ràpid i de
qualsevol manera”, reconeix. “Però ara això
està canviant! El sector ha entès que és millor fer pocs pans i d’una qualitat excel·lent
a bon preu, que fer molts pans mediocres i
vendre’ls a preus tirats”, explica.
“El pa ha evolucionat molt en els darrers
anys, i ho ha fet sens dubte cap a millor”,
coincideix Agustí Costa, propietari de Ca
l’Agustí de Cercs i un dels flequers més representatius de Catalunya.
“S’havia perdut la massa mare natural i
ara s’està recuperant, estem tornant als orí-

LLARGUES FERMENTACIONS. A l’Escola de Flequers Andreu Llargués s’imparteixen diferents cursos per millorar la tècnica a l’hora d’elaborar
pans amb llargues fermentacions. A les imatges de dalt, un exemple, corresponent a una master class impartida pel Yohan Ferrant, director de
l’Escola, l’any passat.
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“La feina del forner torna a ser la de tota la
vida: transformar la farina per fer-la més
digerible i saludable per al consum humà”,
indica Agustí Costa.
gens. I encara s’ha de recuperar molt més!”,
exclama.

‘Smart & healty food’

Encara que pugui semblar contradictori, amb aquest retorn a la tradició, la fleca
se situa a l’avantguarda de les exigències i
preocupacions dels consumidors. Avui dia,
són tendència conceptes com ‘smart food’,
que fa referència a tots aquells aliments que
optimitzen els valors nutritius, afavoreixen
la digestió, són naturals i responsables amb
el medi ambient. És a dir, beneficis que el pa
artesà ofereix des de fa mil·lennis. De fet,
una recerca científica recent ha demostrat
que menjar cada dia 2 o 3 porcions de pa (de
70 grams) té un efecte protector a la salut
cardiovascular. El consum diari d’aquest aliment, sempre dins d’una alimentació variada
i equilibrada com és la dieta mediterrània,

s’associa a un perfil lipídic (és a dir, de risc
coronari) més saludable i amb menors concentracions d’insulina en sang.
Segons un estudi, el 55 % de les famílies
està disposada a pagar més pels productes
d’alimentació si estan identificats com a ‘healthy’ (saludable). Això indica que els consumidors paren més atenció a la informació
nutricional i l’etiquetatge dels productes.
“Els clients són més exigents i saben més el
que compren, pregunten i es preocupen per
la salut”, ratifica Manel Cortés.

“Els consumidors estan cada vegada més
informats, encara que és veritat que en ocasions la informació que tenen és una mica
confusa”, explica Jordi Morera. “Ara, coneixen els conceptes de massa mare i llargues
fermentacions, i, encara que no tenen un
coneixement profund, saben que són factors
que donen lloc a pans més sans. D’això, és
clar, se n’aprofiten els nostres competidors,
que fan molt bon màrqueting amb aquests
conceptes per vendre els seus succedanis de
pa”, denuncia.
“Hi ha molta propaganda errònia per part
dels supermercats i la indústria: ara totes les
grans superfícies diuen que tenen pa artesà
fet amb massa mare, però jo em pregunto:
quin tipus de massa mare i quina funció ha
fet?”, interroga Agustí Costa. “Perquè no és
el mateix una massa mare en pols, que en el
fons no és més que un saboritzant, que una
de cultiu, activa i natural. Enganyen la gent!”,
es lamenta.

El client informat

“Hi ha més coneixement i interès, és veritat, però encara falta molt camí per recórrer”, matisa Agustí Costa. “La gent demana
pa amb massa mare perquè n’ha sentit parlar
i sap que és més sa, però en moltes ocasions
no sap ben bé què és”, reconeix.

Estem tornant al
pa el temps i les
qualitats nutricionals
que li havíem robat
per tornar a fer d’ell
un aliment i no
només un producte
Les noves franquícies

En aquest punt, Jordi Morera aclareix que,
en aquest mercat de consumidors exigents i
que aposten per la qualitat, “la nostra competència no són tant els supermercats o les
benzineres, sinó les noves franquícies que
estan apareixent i que, encara que venen
productes industrials, tenen un màrqueting
brutal i uns productes visualment molt bons”.
“És per això que la fleca s’ha d’esforçar per
comunicar millor als clients, que busquen
un producte millor i més sa, la importància
dels processos artesans per aconseguir un
producte excel·lent”, incideix Morera, que
reconeix que “costa lluitar-hi, perquè és un
tipus de negoci molt atractiu per al capital, i,
per tant, compta amb molts recursos de què
el flequer no pot disposar”.
“Així, només podem competir amb un
producte excel·lent que destaqui per la seva
qualitat i la manera de fer-ho és recuperar
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la manera de fer pa d’abans, tornant-li el
temps i els ingredients naturals que li havíem
robat”, destaca.

Recuperar el pa com a aliment

“Estem tornant a fer pa amb les qualitats
nutricionals que tenia abans: hem recuperat
la part d’aliment que el pa sempre ha tingut,
com a aliment bàsic de la humanitat que és,
i ja no tant com a un producte més”, analitza
Jordi Morera.
Des del seu punt de vista, “un pa ben digerible i amb una àmplia aportació de nutrients és el que torna a demanar el consumidor d’avui dia”.
“Hi ha moltíssima gent amb intolerància
al gluten, i això és culpa, fonamentalment,
que el pa que consumeixen no està prou ben
fet. Què vols per tres barres a un euro?”, es
pregunta Agustí Costa. “Hem d’aconseguir
que la gent deixi de tenir problemes digestius
amb el pa, i això només es pot fer elaborant
el millor pa possible”, sentencia.
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“L’elaboració artesana amb massa mare
de cultiu, activa i natural, produeix llevats
que provoquen fermentacions més llargues
i una degradació molt més intensa del gluten, la qual cosa dóna lloc a un pa molt més
digerible”, explica Agustí Costa. “En el fons,
la feina del forner torna a ser la que ha estat
tota la vida: transformar la farina per fer-la
més digerible i saludable per al consum humà. Així és com ens hem de diferenciar de la
competència!”, exclama.
“S’utilitza més el gra sencer, les farines
menys refinades, i s’ha tornat als processos
més llargs per donar lloc a un pa millor i més
bo”, afegeix Jordi Morera.

“Molts casos
d’intol·lerància al
gluten es deuen a pa
que no està ben fet.
Hem d’eradicar els
problemes digestius
amb el pa”

Els ingredients d’un bon pa

de moda fer el pa a casa entre aficionats al
bon pa, la gent no té temps de fer-ho cada
dia”. És per això que “aquesta moda és una
boníssima notícia per als forners, perquè fa
que els consumidors apreciïn un pa ben fet,
el demanin i facin veure la diferència als seus
amics i familiars”.

Segons Jordi Morera, “l’ingredient principal del pa és el temps, i nutricionalment no
és el mateix un pa elaborat respectant tots
els seus temps de repòs i fermentació que
un pa ‘ràpid’”, adverteix. En aquest sentit,
destaca que “encara que ara s’ha posat molt
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QUANT PA ES MENJA AL MÓN?
Els països que presenten un major consum de pa i brioixeria de tot el món
són la Xina, amb 8.814 milions de quilos, i Alemanya, amb 5.644 milions de
quilos, seguits pel Japó i el Regne Unit, d’acord amb l’informe ‘La despesa
en aliments bàsics 2017’. Els que presenten un menor consum són Bèlgica,
amb 828 milions de quilos, i Canadà, amb 972 milions de quilos.
Espanya, per la seva part, ocupa el cinquè lloc a la classificació mundial
en consum de pa, amb 1.729 milions de quilos, malgrat que ha registrat
un descens del 4 % entre 2011 i 2016. Mentrestant, a la Xina, el consum
d’aquest producte ha augmentat un 43 % en el mateix període.
Quant a la despesa en pa i brioxeria, la Xina també lidera la classificació
mundial, amb 22.624 milions d’euros, seguida del Japó, amb 18.505 milions, i Alemanya, amb 14.809 milions. A Espanya, la despesa és de 4.481
milions d’euros i és, juntament amb Regne Unit, l’únic país on ha baixat
entre 2011 i 2016, amb una caiguda del 9 %. Per la seva part, a la Xina ha
augmentat un 81 % i, a Alemanya, un 8 %.
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Un altre factor destacat en la millora del
pa és, en opinió de Manel Cortés, “l’aposta
i el compromís dels agricultors per conrear
varietats antigues i autòctones de blat, que
els suposa un sacrifici, perquè el seu rendiment és molt menor que altres varietats,
però la seva qualitat és moltíssim més alta.
Gràcies a les farines fetes amb aquests blats
es poden fer pans amb un gust i una aroma
superiors i una crosta molt més cruixent i
gruixuda”, assegura.
“Tornem a fer servir farines de proximitat i
ecològiques, com espeltes, kamuts, etc., i això
es nota molt en el pa”, coincideix Agustí Costa.
“S’utilitza més el gra sencer, les farines
menys refinades, i s’ha tornat als processos
més llargs per donar lloc a un pa millor i més
bo”, explica, per la seva part, Jordi Morera.
“A nivell tècnic, fem 2 o 3 prefermentacions

Nutricionalment
no és el mateix
un pa elaborat
respectant tots els
seus temps de repòs
que un pa ‘ràpid’

NOU MODEL

Potent i Compacte

Els aficionats a fer pa a casa no
tenen temps de fer-lo cada dia, i
busquen un bon pa artesà per al
seu dia a dia, a més de
recomanar-lo a amics i familiars
abans de coure el pa, com el vi o el cava, i així obtenim un millor
gust i conservació, amb 12 o 14 hores de fermentació”, concreta
Manel Cortés.
“Tanmateix, per més que estiguem tornant a les essències del
nostre ofici, no hem de menysprear els avenços tecnològics”,
adverteix Manel Cortés, que subratlla “la influència dels nous
obradors en l’augment de la qualitat del pa: obradors climatitzats
per obtenir una major regularitat en la producció, forns de sola no
tan grans i més controlables per poder fer més varietats de pa, etc.”.
Agustí Costa posa l’accent en “la importància del fred i les
modernes càmeres de fermentació controlada, que ens permeten
controlar molt millor tot el procés”.
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La formació, imprescindible

D’altra banda, en aquesta millora substancial del pa que es consumeix, Manel Cortés posa l’accent en “la inversió en la formació
del personal que la fleca està portant a terme per tal de poder
oferir un producte de qualitat superior”. En aquest sentit, destaca
“la gran tasca feta per l’Escola de Flequers Andreu Llargués en la
millora de la formació flequera al nostre país”. I és que, en aquest
panorama de creixent exigència per part del consumidor, la formació és fonamental per al flequer artesà que aposta per la qualitat.
Un dels avantatges de la formació és l’increment de la varietat de
producte que pot oferir la fleca, la qual cosa sempre és un atractiu
de cara al client. “Abans, moltes fleques només disposaven de la
barra, el pa de pagès i l’antic pa obligatori amb el preu marcat
per l’Estat. Ara, no és estrany veure 20 o 30 varietats diferents”,
assenyala Manel Cortés.
En aquest punt, Agustí Costa concedeix que “a la gent li agrada
la varietat i la novetat, i sempre està bé que la fleca vagi incorporant nous productes”. Subratlla, però, que “el més important és la
feina ben feta, i tenir unes bases molt sòlides que et permetin fer
un pa bàsic de la màxima qualitat, aromàtic, digerible i de llarga
conservació. A partir d’aquí, una vegada tens això, ja pots començar
a experimentar amb pans de disseny, noves varietats i productes
creatius”, sentencia.
Amb aquesta filosofia, justament, l’Escola de Flequers Andreu
Llargués ha encetat aquest curs el Màster en Fleca Artesana
d’Excel·lència, on l’equip docent encapçalat pel seu director tècnic, l’ambassadeur du pain Yohan Ferrant, amb la participació de
flequers de gran renom internacional, com ara el MOF Matthieu
Atzenhoffer, se centra a reforçar les bases de la tècnica flequera
per aconseguir productes flequers i de brioixeria de màxima qualitat. Actualment, està obert el termini d’inscripció per a la propera
edició del màster (veure pàgines 29 i 30 d’aquesta revista).
Sens dubte, és una bona oportunitat per adequar-nos a les
necessitats i exigències del consumidor actual i millorar el nostre
producte amb criteris de màxima excel·lència. Però compte... les
places són molt limitades! NEWSPA
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Tècnica dels productes artesans

Ecològics i massa mare
Encara que ja hem parlat alguna altra vegada de la massa mare,
em sembla un bon moment per tornar a parlar d’aquest important
element del nostre ofici

P

rimer de tot, vull felicitar-vos
l'any a tots i a totes. Gràcies per
seguir llegint-me durant tot s
aquests anys!
Tornant al tema que ens ocupa: últimament es parla molt de la massa mare natural (‘Levain de Xef’, en francès, o ‘masa
madre’, en espanyol o italià). De fet, a la
nostra revista hem tractat el tema diverses vegades, però crec que és un bon
moment per tornar a parlar d'aquest important element del nostre ofici.
El llevat de fleca va aparèixer fa gairebé
150 anys, però el procés de fermentació
amb massa mare va començar a desaparèixer de la memòria a poc a poc.
El llevat és un agent de llevat natural que
s'usa per fer pa. Els primers vestigis es
remunten al període neolític, al voltant
del 4000 a. JC. Un llevat típic consisteix
en una barreja de farina i aigua, fermentat
per microorganismes i llevats silvestres
presents de forma natural a la farina i en
l'aire. Aquests microorganismes també
es troben en altres matèries primeres,
com el suc de poma o el iogurt, que els
forners utilitzen de vegades per donar al
seu llevat una nota aromàtica addicional.
Com a resultat d'aquesta fermentació
espontània amb suc de poma i farina de
blat, aquest llevat mare es distingeix pel
seu excel·lent poder fermentatiu i notes
acidulades apreciables.

Preservar la tradició

Un pa que conté exclusivament farina, aigua
i sal. Aquests ingredients es barregen amb
el ‘xef’, és a dir, el llevat del dia anterior, per
obtenir una massa plastoelàstica. La massa
reposa de 18 a 20 hores abans de ser usada
en la formulació del pa a elaborar. Naturalment, una porció de la massa es deixa per
usar-la com a ’xef’ al dia següent.

Com obtenir una massa òptima?
En termes tècnics, això s'anomena con-

ducció de massa: treballarem amb algun
producte primer o es barrejaran tots els
ingredients directament? Altres preguntes
que sorgeixen: quant de temps ha de pujar
la massa? S'utilitza llevat, llevat natural
o ambdós? En quina quantitat? A quina temperatura? Quant de temps triga?
Al llarg de les dècades, els forners han
desenvolupat molts mètodes de fermentació. Depenent de la qualitat i textura
desitjades pel pa, el forner tria el mètode
de fermentació apropiat.

Diferents tipus de massa mare
(Levains)

La massa mare és sobretot una prefermentació de llevat i bacteris. Això vol
dir que és una fermentació espontània
sense incorporació de microorganismes
afegits. Aquesta prefermentació, si prové d'un cultiu de microorganismes seleccionats anomenats ‘starters’, o d'una
associació de tècniques diverses, també
es pot combinar una massa mare natural
(espontània), incorporant l’starter o lle-
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vat biològic al 02 % màxim. Fent així les
coses es respecta la definició de pa de
massa mare natural sempre que el nivell
d'acidesa també sigui respectat.
No obstant això, una de les majors diferències de l'especificitat del llevat natural
és mantenir aquesta característica inicial
de la massa on es va sembrar el llevat.
S'ha de saber que el llevat actua molt ràpidament, controlant la fermentació per
dominació en el nombre de cèl·lules. Un
gram de llevat de fleca conté, aproximadament, 10 milions de cèl·lules de llevat.
La seva massa mare pot contenir entre
10 i 100 vegades menys de cèl·lules vives
de llevat. De fet, la població difereix fortament d'un llevat a un altre, després del
segon ‘refresc’ que ha patit el llevat principal (base). A més, les cèl·lules de llevat
mare són menys eficients en relació amb
el llevat biològic en la producció de CO2
(bombolles de la molla).
Altres paràmetres de l'entorn poden influir durant i després els diversos refrescos;
així, la conservació de llevat resultant de
l'última massa feta pot ser molt diferent.
D'aquesta manera, la sal (que entra a la
massa) promourà 11 microorganismes
resistents a la sal, especialment si la dosi
és important. I, si hi ha una gran quantitat
de nitrats a l'aigua, els microorganismes
resistents als nitrats poden produir ceps.

Evolució de la flora microbiana en l'elaboració d'una massa
mare segons tipus de farina
usada

El desenvolupament de l'activitat microbiana d'una massa mare es produeix en
funció de la flora inicial de la farina. La
flora microbiana és diversa i està constituïda per llevats i bacteris de diferents
tipus; per exemple: bacils, lactobacils,
estreptococos, enterobacter i fongs.
La quantitat global de cèl·lules i gèrmens
per gram pot variar entre 1 i 10, i això està
en funció del tipus de farina utilitzada per
iniciar la massa mare, vegem el quadre:
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TIPUS FARINA

LLEVATS

BACTERIS

Tipus panificable

1.3 x 103

3.2 x 102

Tipus força

1.3 x 104

3.8 x 103

Tipus integral

3.2 x 104

6.2 x 103

Per regla general, una massa mare natural
té una població de llevats fermentatius
que es pot situar entre 1 i 5 X 102 cèl·lules
/ g amb una població bacteriana de 0.5 a
5 X 109 de llevat.

Factors que influencien en
l'activitat de la massa mare

Hem de saber que l'activitat dels llevats i
dels bacteris no es desenvolupa a la mateixa velocitat i intensitat. L'activitat dels
bacteris es pot apreciar per la quantitat
d'àcid que produeix (TTA). Però això no
vol dir que tingui la mateixa quantitat de
llevats representatius amb relació a l'àcid
obtingut:
• Influència de la temperatura;
Com tots sabem, la calor augmenta l'activitat biològica del llevat. Aleshores,
l'acidesa augmenta ràpidament. La temperatura que es pot considerar òptima
estaria entre els 25 i els 35 ºC. A aquestes
temperatures els bacteris i els llevats evolucionen junts, encara que a les zones més
fredes del recipient l'activitat dels llevats i
bacteris ja no són similars.
• Influència de la hidratació;
Per a fer massa mare, pot variar la hidratació entre un 50 % i un 200 % , per
massa mare molt liquida. Una quantitat
elevada d'aigua a la massa mare afavoreix
l'activitat microbiològica i enzimàtica,
però els efectes de dissolució penalitzen
fortament l'activitat microbiana. Per una
alta hidratació de la massa mare, l'àcid
làctic augmenta, però disminueix l'àcid
acètic.
• Influència combinada de temperatura
/ hidratació;
A 48 hores l'acidesa màxima s'obté amb
una hidratació del 100 % a una temperatura de 35ºC. En canvi, s'obtenen uns
valors d'acidesa menors quan els paràmetres són els següents: una temperatura
de 20ºC amb una hidratació que la podem
situar entre el 50 % i el 100 % .
• Influència de la sal
La sal té una acció inhibidora en els llevats
i bacteris. Alguns autors de llibres sobre el
tema solen recomanar no posar sal a les
masses mare, d’altres no li donen tanta
importància i hem de saber que la seva
incorporació estabilitza la massa mare.
Paral·lelament, és cert també que alenteix
la fermentació de la massa mare i, d'altra
banda, penalitza l'acció hidrolitzant de
la massa.
• Influència de l'acidesa
- Una acidesa baixa la podem situar entre
un pH de 4 a 5.5. Aquest pH el podem
considerar idoni per als llevats i els bacteris. Això comporta alentir fortament la
concentració d'àcid acètic i succeeix el
contrari quan el pH és inferior a 4.

- L'elaboració de pa amb només massa mare
és complicat, si un no segueix rigorosament
la mateixa configuració de temperatura i
reproductibilitat de la dosi de sembra.
- Un estudi científic alemany va trobar
una diferència entre els bacteris làctics
del llevat de fleca. La fermentació de la
glucosa en alguns bacteris reprodueix
només àcid làctic, mentre que d’altres
bacteris, a més, produeixen àcid acètic. El
primer tipus es diu ‘homofermentatiu’. El
segon, ‘heterofermentatiu’. L’àcid acètic té
un gust més avinagrat, mentre que l'àcid
làctic és més suau. Aquest enfocament
més científic ha de respectar els paràmetres rigorosament per obtenir resultats
anàlegs en el temps. Però això no succeeix
sempre en les fleques.
- Influència de l'oxigen
La multiplicació dels llevats augmenta
fortament en un medi aerobi. La intensitat
del pastat fa augmentar la quantitat d'oxigen en la massa. Com a conseqüència,
l'activitat del llevat augmenta. Un pastat
no és més que una agitació enèrgica; quan
es fa proper a una temperatura ‘ideal’ de
24ºC, afavoreix l'oxigenació de la massa
i, per tant, la seva activitat fermentativa.
• Característiques qualitatives de la
massa mare
- Les masses mares són principalment
àcid làctic i àcid acètic. La concentració
d'àcid làctic pot arribar a 10.000 ppm en
una massa mare i entre 2000 a 5500 ppm,
aproximadament, en el pa. L'àcid acètic es
troba en quantitats fiables entre 1000 i
2000 ppm dins del pa, però, quan aquests
valors se situen entre 700 i 1000 ppm, es
tornen més volàtils.
- En els productes, aquests àcids donen
percepcions diferents: jo diria agradable, amb l'àcid làctic, i picant, per a l'àcid
acètic, com ja he comentat anteriorment.
Vegem la quantitat fiable (CF) d'aquests
dos àcids en un pa diari:
ÀCID LÀCTIC
(EN G/KG)

ÀCIDO ACÈTIC
(EN G/KG)

90

60

- Aquesta concentració d'àcid permet
una harmonia perfecta al pa de les dues
percepcions.
- Tot això depèn, com ja he explicat, d'un
equilibri entre els dos àcids (produïts pels
bacteris homo i heterofermentatius) i
de la temperatura, hidratació i matèria
primera utilitzada, ja que tot això pot modificar l'equilibri dels microorganismes i,
per tant, de la massa mare.

Diferència entre massa mare natural i massa (pasta) fermentada
MASSA MARE NATURAL

PASTA FERMENTADA

Quantitat a dosificada

20 % a un 30 %

10 % a un 20 %

Característiques aconseguides

Es millora sabor i afavoreix les
característiques organolèptiques del producte fabricat

Permet afinar el gust dels
productes

Afegit de sal

0.5-1 %

2%

Característiques diferents

Millora la retenció d'aigua
de la massa i, en el procés de
formació del gluten, és enllaçat més ràpidament. Millora
l’aroma del pa.
S'augmenta la formació dels
àcids fermentatius làctics /
acètics, indispensables per
aconseguir el gust tan característic del pa; manté per més
temps la frescor.

Serveix per harmonitzar i
regularitzar la fermentació i
aconseguir productes d'un
volum fiable.

Fabricació

L'addició de sal en les dues permet una millor regulació (harmonització) de la qualitat, sobretot per als pans especials, ja que
la sal funciona com a regulador de la massa mare i de la pasta
fermentada. La durada de maduració es pot situar entre 60’ i
120'; un cop passat aquest temps podem estocar-la entre 2 ºC i
5ºC durant un màxim de 48h. A partir d'aquest temps, perd les
seves característiques de qualitat.

El pH

El mesurament del pH serveix per verificar
regularment la bona activitat del llevat
mare (tots els dies abans de refrescar-lo,
per exemple), però també es pot verificar
el pa obtingut a partir de la mesura del pH
de la seva molla.
Si es fa pa de massa mare natural, és essencial verificar aquesta massa mare, perquè hauria de tenir un pH mínim de 4.3 en la molla
(o el que nosaltres desitgem, segons el tipus
de pa a elaborar). El pH significa ‘potencial
d'hidrogen’. Varia naturalment d'1 (producte
molt àcid) a 14 (res àcid, és a dir, un producte
bàsic), passant a través de 7 (producte ni
àcid ni bàsic, és a dir, neutre). El valor de pH
d'un llevat mare és de 3.5 a 4.5, mentre que
el d'una massa de pa amb llevat biològic és
aproximadament el 5.7 d'una barra de pa
de poques hores de fermentació.
La mesura del pH depèn de la temperatura,
així que sempre s’ha de prendre el pH del
llevat en les mateixes condicions. Per a això,
n'hi ha prou amb controlar la temperatura
del llevat amb un termòmetre convencional.
De fet, obtindríem diferents resultats en un
llevat extret de la càmera freda i en el mateix
llevat després de la fermentació a 28 °C.
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PA INSIGNE

Ingredients
Ferment tipus poolish
• 1.200 g d'aigua a 25 °C
• 2 g de llevat
• 30 g de mel
• 200 g de farina a la pedra ‘eco’
• 800 g de farina blanca ecològica
Pesar i posar tots els ingredients a fermentar, en un recipient apropiat, a 25 ºC
aprox., durant unes 2h.
Procés de maduració completa del poolish
Posar el recipient del poolish a la nevera
(durant un mínim de 24 hi un màxim de
48 hores) a una temperatura d'entre 3
ºC a + 6 ºC.
Ingredients
• 2.000 g de farina blanca de blat ecològic
• 800 g d'aigua aprox.
• 2.230 g de ferment poolish
• 0.2 % de llevat biològic (optatiu)
• 80 g d'extracte de malt al 50%
Barrejar tot i pastar. Afegir-hi després:
• 60 g de sal
• C /S millorant (enzims + atzerola) optatiu

PROCEDIMENT
• Amassar a velocitat lenta fins a aconseguir formar el gluten; afinar a velocitat
ràpida un o dos minuts o, el que és el
mateix, fins a aconseguir una massa ben
formada i extensible.
• 5.170 g de massa total aprox. Surten
unes 6 peces de 850 g, aprox.
• Deixar reposar en bloc 45 '+ 45'.
• Dividir peces.
• Donar-li forma (veure fotos de format)
i arrebossar amb semolina fina.
• Deixar ara les peces en fermentació
directa durant uns 90'.
• Deixar fermentar en fred (+ 6 ºC) durant un mínim de 2 h.
• Acabar amb un tall o més, segons es
desitgi. Coure amb vapor a forn fort (240
º C). Als 15', baixar la temperatura i obrir
el tir. Acabar de coure fins a aconseguir
un producte de crosta cruixent i color
daurat vistós.
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Llistat d’ingredients

Farina de blat ecològica + aigua fermentada + massa
mare ecològica + farina a la pedra ‘eco’ + extracte de
malt + mel + sal marina + llevat biològic + atzerola
i enzims.

Informació per a al·lèrgics
Conté gluten + extracte de malta.

Valors nutricionals per 100 g de
produc te. Càlculs basat s per a
aquesta fórmula
Valor energètic = 950 KJ = 226 kcal
Lípids = 1 g + 0.1g. A. grassos saturats
Glúcids = 43 g + sucre 1.6 g
Pròtids = 8 g
Fibra alimentària = 1.2 g
Sal = 1.4 g
Temps aprox. per a produir aquesta recepta: 35’
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COQUES DE RECAPTE DE FARINA DE BLAT DUR I ESPELTA

L’estrella dels salats
Les coques de recapte són, sens dubte, un dels productes
més apreciats i arrelats a les províncies catalanes

L
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a coca, el ‘coc’ o la ‘fugassa’, a la
Catalunya Nord, és una menja que
tant pot ser dolça o salada i que es
feia servir per aprofitar les masses de pa
massa pujades (llevades) o dels pastissos
allargassats (‘coca a llanda’ a València, o
‘coc’, a les terres de l’Ebre).
I és que, a Catalunya, som un país de coques!, encara que arreu de la geografia i de
les fleques canvien de forma, ingredients
base, procés, etc.
Les coques de recapte són més esteses
a les terres de Lleida i a les comarques tarragonines. El nom d’aquest producte ve
del fet que s’elaborava amb allò que es
recaptava al rebost o a l‘hort. N’hi ha que
diuen, per contra, que era una manera de
reaprofitar el pa per a mariners i pescadors.
Segons Pla, aquesta coca prové de la Noguera, però Josep Lladonosa diu que, de sempre,
és una menja de les comarques tarragonines.

Generalment, feta a partir d’una massa
prima i no excessivament hidratada, la
coca de recapte de la recepta difereix una
mica d’aquest concepte, tant per les farines
emprades, com per ser una massa molt
airejada i gruixudeta.
Les farines que he emprat són les de
blat dur (l’ús del qual no és gaire convencional) i d’espelta (actualment utilitzada
en molts pastadors d’arreu de Catalunya). Las dues farines son d’amassat semblant, més curt, i d’un gust diferent dels
blats tous.
Un cop tenim la base de coca feta, podem pensar què hi podem ‘recaptar’ per
fer-la atractiva tant pel mostrador com
pels nostres clients. Jo us proposo quatre
maneres diferents, i que siguin adequades
per a l’època de quaresma, on tradicionalment el divendres, dies de bunyols, no es
menjava carn. NEWSPA

4 PROPOSTES DE RECEPTA
· TRADICIONAL: escalivada amb anxoves (podrien ser arengades), aquestes
serien abans de forn.
· AMANIDA DE FRUITS SILVESTRES:
coca amb xerris abans de cocció i, un
cop fredes, afegim fulles de primers
brots, mores, gerds, nous, tomàquets
xerris, vinagreta de mostassa.
· AMANIDA D’ADOBATS: coca amb
xerris abans de cocció, bacallà fumat, tonyina, ceba en vinagreta, olives amb anxoves, olives negres, cogombres, enciam,
escarola i enciam de roure, oli d’oliva i sal.
· A LA ITALIANA: coca amb xerris
abans de cocció, burrata, olives negres i
pesto amb pasta.
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INGREDIENTS
· 500 g de farina de blat dur
· 500 g de farina d’espelta
· 22 g de sal
· 100 g de ferment de
farina de blat dur (potser
massa mare o poolish)
· 850 g d’aigua
· 120 g d’oli d’oliva

· 35 g de sucre
· 20 g extracte de malta
(depèn de dissolució);
aquest es tracta d’una
dissolució mitjana.
· 30 g llevat fresc en
directe (15 g en fermentació controlada).

Per passos

1

2

Amassar en velocitat lenta tots els ingredients menys l’oli
i uns 300 g d’aigua. Quan estigui la massa llisa, afegirem
en dos o tres cops l’aigua que falta, sempre en marxa lenta
(pensem que el temps d’amassat d’aquestes farines pot ser
fins a la meitat de l’amassat de farines de blat tou). Un cop
hagi absorbit l’aigua, afegim l’oli en dos o tres cops. Ara,
podem posar una marxa més ràpida. Un cop absorbit l’oli,
triem la massa, temperatura adequada en condicions de
pastador properes als 20ºC; hauria de ser d’uns 23ºC aprox.

3

4

Repòs en bloc de uns 30 min. Dividim en peces de 320 g
(per a coques de un 55 cm de llarg, per 12 cm aprox. en
peça final). Formen en barrot, deixem fermentar en tela o
en fusta (amb farina o semolina) fins a tenir un 85 % més
del seu volum inicial, quasi que el dobli. Hem de percebre
certa tenacitat en la massa. Les col·loquem al taulell enfarinat, les untem amb oli i les marquem. Tot seguit, les estirem
sobre paper de forn de 60 x 40 cm, tres unitats per paper
sobre una safata de la mateixa mesura. Decorem la recapta.

5

6

Personalment, m’agrada afegir-hi tomàquets tipus xerri
enfonsats lleugerament a la massa i, després, afegir-hi
ingredients, tant com per fornejar com en fresc. Un cop
incorporats els ingredients, passarem a enfornar les coques a
temperatura alta 260 ºC o 270 ºC, sense vapor, uns 10 o 12
minuts. Amb cocció curta, seran més meloses. A les coques
amb escalivada i anxoves, aquestes es posaran 3 minuts
abans d’acabar. Un cop surten del forn, podem pintar amb
oli d’oliva les decorades amb escalivada, per a més brillantor.

FORNS ROTATIUS
I DE PISOS
Exposició al
PAVELLÓ 12
STAND 12D017
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PEP AGUILAR
BRIOIXERIA PER A DIADES

Diades dolces
Adaptem el famòs croissant bicolor de David Bedu en una peça de
brioixeria amb les 4 barres de la senyera, ideal per a qualsevol diada

S
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ant Jordi és la festa (sense ser
fe st a ) mé s nostrada de C atalunya, el dia de la rosa i el
llibre, el dia dels enamorats...
Però no hi ha cap peça de brioxeria feta especialment per a aquest dia. Jo
us vull proposar algunes idees perquè
pugueu fer una peça de brioxeria per a
aquesta diada i per a qualsevol diada
del nostre país.
Així, adaptem el famós croissant bicolor
de David Bedu en una peça de brioixeria,

semblant a un pain au chocolat o napolitana, amb línies marcades com si fossin
les quatre barres de la senyera. Com ferho? És relativament senzill: farem la peça
amb una base de briox poc ric (lleuger
de mantega, ou i sucre) de farina de blat
dur. Aquesta farina, a part de moltes més
qualitats (té un índex glucèmic menor que
la farina de blat tou, per exemple) és molt
rica en carotè, per la qual cosa no necessitem cap colorant artificial per obtenir el
color groc.

Per al vermell, he utilitzat una pasta de
vermell intens, que es pot fer en pols o utilitzar cotxinilla, un colorant natural per al color
vermell. Després, podem farcir la peça d’allò
que volem o que tingui més sortida. Jo ho
he fet amb melmelada de maduixa, però segurament no descartaria fer-ne de xocolata.
Tot i que pel resultat final és molt important
l’amalgama de colors vistosos a les peces,
també és molt agradable de menjar.
No és una peça complicada, com es veu
en el pas a pas. NEWSPA
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AMASSADORES I
DIVISORES DE MASSA
Exposició al

INGREDIENTS
· 1.000 g de farina de blat dur
· 250 g de farina de gran força
· 25 g de sal
· 150 g d’ou
· 125 g de mantega
· 50 g de sucre
· 60 g llevat
· 80 g de ferment natural de
blat dur
· 600 g de llet (poden ser més o
menys, la massa ha de ser dura)

Reservar uns 300 g de
massa i afegir 30 g de
mantega i el colorant
necessari per a un roig
viu (en el meu cas, 12 g)

Amb senyera

1

2

Mantenir la farina a la
nevera, ja que volem una
massa freda, per facilitar
el procés de laminat (uns
4ºC). Amassar tots els
ingredients en marxa lenta,
fins a tenir una massa
compacta però no del tot
afinada. Reservar 300 g
per fer la massa vermella, afegir-li la mantega i
el color, i barrejar fins a
obtenir una massa perfec-

tament acolorida (reservar
a la nevera o al congelador).
Per altra banda, estirar el
pastó, laminar i reservar en
fred. Preparar la mantega
perquè estigui en perfecte
estat per a treballar-la.
Laminar la mantega i la
massa, fer un plec doble i
un de senzill. Si fos necessari, hauríem de reposar
entre pastó i pastó.

3

4

Allarguem la massa de color
fins obtenir les mesures
de una capa superior del
pastó, pintar amb aigua
i enganxar. Reservar
en fred un 30 minuts,
aproximadament.
Estirem el pastó fins a uns
5 mm i fem peces de 17 cm
x 8 cm, aproximadament.
Posem una capa de farcit i
tapem; una capa de farcit
de nou i emboliquem la
peça. Passem a tallar-la
amb una ganiveta de forn.
Fem 5 talls, per tal de que

ressaltin centrals las quatre
barres.
Fermentem fins a obtenir
un 80 % del seu volum.
Pintem amb aigua i enfornem: els primers 7 minuts,
a temperatura òptima de
croissants, i rebaixem 20ºC
en primera fase i uns 10 a
15ºC, en segona. La idea es
aconseguir una peça alta i
no excessivament caramelitzada. En sortir del forn,
pintem amb sucre invertit,
xarop o mel per ressaltar els
colors.

PAVELLÓ 12
STAND 12D017
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MANEL CORTÉS BUNYOLS DE VENT

Imprescindibles: de vent...

INGREDIENTS

PROCÉS OPERATIU
·· Quan bullin els tres
primers ingredients,
retireu-los de la
font de calor i hi
afegiu la farina. Heu
de remoure fins a
aconseguir que es
desenganxi. Si és
necessari, torneu
a posar en marxa
el perol elèctric
per a obtenir un
escaldat perfecte.
·· Poseu la barreja
dins del perol de la

batedora amb la pala.
·· Afegiu-hi a poc
a poc els ous.
·· Per acabar, barrejar
la crema pastissera
i les espècies.
·· Amb una mànega
pastissera i broquet
rodó de 20 mm,
ompliu amb la
massa de bunyols.
·· Escudellar sobre de
la fregidora porcions

d’uns 20 g o de la
grandària desitjada.
·· Fregir a 155ºC
aproximadament
durant uns 8-10
minuts. Al cap d’uns
minuts, observarem
que ells mateixos
es capgiren.
·· Per acabar, arrebossar
en sucre llustre.
·· (També es pot farcir
de crema pastissera,
nata o trufa).

- 500 g de llet sencera
- 200 g de mantega
- 10 g de sal
Poseu en una font de calor a bullir els
tres ingredients.
- 350 g de farina flonja 90W
Barregeu i remeneu.
- 350 g d’ous, aprox. (segons la consistència desitjada)
Afegiu-los a poc a poc, alternant la
primera i segona velocitat.
-6 a 8 g del preparat d’espècies
700/850 g de crema pastissera.
Finalment, haureu d’afegir les espècies i
la crema, i batre durant uns dos minuts.

OBSERVACIONS
·· Preparat d’espècies
·· 10 g d’anís en pols
·· 5 g de canyella en pols
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·· 5 g comí en pols
·· 5 g de coriandre en pols
·· Barrejar-ho tot i reservar

L A

R E C E P T A

C L À S S I C A

BUNYOLS DE L’EMPORDÀ

... o de l’Empordà
PROCÉS OPERATIU

INGREDIENTS PEU
(ESPONJA)

·· Deixar reposar la
massa de bunyols
uns 45 minuts.

·· Dividir-la en petites
porcions (si es vol,
es poden bolejar).

·· Voltejar (refrescar)
la massa i deixarla reposar 60
minuts més.

·· Posar aquestes
porcions en safates
untades lleugerament
amb oli.

·· Fer porcions de 300
g aprox. Fer tires
llargues i fines.

·· Fermentar o guardar
a la càmera de fred
d’un dia per l’altre, o

deixar fermentar per
acabar el mateix dia.
·· Un cop fermentats,
fregir a 175ºC de
temperatura de l’oli.
·· Un cop fregits per
les dues cares, ruixar
amb anís i arrebossar
amb sucre gra.

RECOMANACIONS
·· Temperatura final del pastat: 28ºC
·· Temps de pastat: segons tipus de màquina. Recomano amassar en batedora
amb la pala.
·· És recomanable posar la farina al congelador si la massa ha d’adquirir una
temperatura superior als 30ºC.

- Farina de gran força W380 250 g
- Llevat premsat
80 g
- Llet sencera
130 g
Amassar i deixar-ne triplicar el seu volum. Afegir la resta d’ingredients cap a
la meitat del pastat.
- Sucre gra
200 g
- Mantega (barrejada,
250 g
una part a l’inici del pastat i una altra
cap a la meitat del pastat)
- Sal
10 g
- Anís líquid de bona qualitat 150 g
- Vi de moscatell
100 g
- Matafaluga en pols
10 g
- Ous
200 g
- Aigua/Gel
50 g
- Millorant (optatiu)
C/S
- Farina de gran força W380 750 g
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INFORMACIÓ GREMIAL DEL SECTOR FLEQUER I PASTISSER

Fotos: Establiments flequers. Text: M.M.

Les fleques agremiades
reparteixen els regals
Els guanyadors van rebre un ganivet de la seva fleca agremiada
de confiança, dins del concurs de la campanya 2018 del Gremi

L

a campanya promocional del Gremi
més recent, que es va realitzar a
finals de l’any passat, va incloure
com a punt fort la possibilitat de celebrar un
sorteig, que va tenir els clients de les fleques
agremiades com a protagonistes.
A diferència de l’any passat, el concurs es va
fer dins de cada establiment, simplificant el sistema per als agremiats, els quals es van encarregar tant del propi sorteig com del lliurament
dels premis als seus clients més afortunats.

El concurs es va
fer dins de cada
establiment,
simplificant, així,
el sistema
per als agremiats

ALGUNES FLEQUES I CLIENTS PREMIATS:
FORN PA SOLER (VIC)
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Així, totes les fleques participants a
la campanya van rebre, juntament amb
el material promocional i de papereria
promocional, una urna i butlletes, per
p o d er o rg anit z ar el c o n cur s , i cin c
ganivets com a premis per als clients
guanyadors.
Algunes fleques, i el mateix Gremi, s’han
fet ressò, a les xarxes socials, d’alguns
d’aquests lliuraments; a Newspa, també
en recollim alguns. NEWSPA

PANABAD
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Text: Èrika Parlon- Fotos: Cal Badejo

L’històric forn del Vendrell
Cal Badejo compleix 225 anys mantenint ben viva la il·lusió,
l’estima per l’ofici i els valors de la fleca de tota la vida

S

ituat al bell mig del nucli antic del
Vendrell, trobem Cal Badejo, un forn
amb 225 anys d’història. Un negoci
familiar bicentenari, regentat per Jaume Ribas i la Montse Vidal, un matrimoni que són
la vuitena generació de forners al capdavant
d’aquest obrador, des d’on continuen mantenint intacta la il · lusió, l’estima per la feina
ben feta i els valors de la fleca de tota la vida.
Aquest forn va obrir les portes, ni més ni
menys que l’any 1793, de la mà de Francesc
Romeu i Maria Gatell. “Al llarg de tots aquests
anys, el negoci ha anat passant de generació en
generació; aportant cadascuna d’elles la seva
manera de treballar. El que sí que hem mantingut, en tot aquest temps, és la mateixa ubicació;
seguim al carrer del Peix”, comenta la Montse.
Durant tots aquests segles, Cal Badejo
ha aconseguit fer-se una clientela fidel que
se l’ha fet seu. “Tenim clients nous i d’altres
que són de tota la vida, gent del poble que
venien de petits amb la seva mare o àvia i
ara continuen venint, sent avis”, afirma la
Montse. Precisament, parlant de clients cal
esmentar una curiositat relacionada amb una
figura il·lustre de la cultura catalana, nascuda
al Vendrell. “La mare i la tieta del reconegut
violoncel·lista Pau Casals compraven el pa a
la nostra fleca quan el músic era petit”, ens
revela la Montse.
Ara bé, un dels dies de major afluència es
va viure amb la celebració de la festa del seu
225è aniversari, el 10 de novembre de l’any
passat. Com recorda la Montse: “Vam decidir
que volíem compartir-ho amb els nostres
clients i amics amb una xocolatada i coca
artesanal. A més, es va muntar una carpa al
carrer i un grup de música popular del Ven-

“Cal Badejo ofereix
un pa d’espelta i kamut
elaborat de forma
100 % artesanal”
26

L’EQUIP AL COMPLET. Montse Vidal, Jaume Ribas i la resta de la plantilla de Cal Badejo
treballen cada dia amb alegria i il·lusió al seu obrador.

drell va amenitzar la vetllada. Tot plegat va
ser molt bonic”.

El secret de l’èxit

Poques empreses hi ha a Catalunya amb
tants anys al seu darrere. Quin és el secret?
La Montse considera que “les generacions
de Cal Badejo han sabut adaptar-se als nous
temps, a les noves maneres de treballar i a les
necessitats de cada època. És imprescindible
estar pendents de les novetats, d’allò que et
demana la clientela i, sobretot, el més important: mantenir la il·lusió”.
Una motivació i alegria que mantenen ben
viva, perquè tenen la sort de treballar amb un
equip cohesionat, amb el qual se senten molt
còmodes. Aquesta bona energia la transmeten des del seu obrador, des d’on tenen un
contacte molt directe amb els clients.
A banda del seu tracte amable, les seves
especialitats aconsegueixen seduir a tothom.
Ofereixen pans de tota mena i coques com a
producte estrella. “Tenim elaboracions molt
tradicionals i típiques del Vendrell, com la coca de recapte que, a la nostra vila, s’anomena
‘coca enramada’. La nostra l’elaborem amb

espinacs, mongeta, ceba i pebrot; és molt
d’aquí i sempre l’hem fet”, comenta.
Ara bé, la tradició i la innovació també van
de la mà. Com assenyala la Montse: “Des del
2010-2012 hem anat incorporant elaboracions
de pa amb farines de cultiu ecològic i cada vegada oferim més varietats d’aquest tipus”. A
l’aparador de Cal Badejo podem trobar una
àmplia gamma de dolços, aperitius salats com
l’empanada d’espinacs a la catalana o les crestes
de samfaina amb tonyina i un ampli assortiment de pa.
Pel que fa a aquest darrer producte, cal dir
que ofereixen pans elaborats amb farines integrals, d’espelta, kamut, sègol, fajol, tritordeum,
de castanya, moniato... Sempre apostant pel
producte de temporada i de proximitat.
A més, gràcies a la seva col·laboració amb
l’Aleix, agricultor de Cal Camat, en Jaume i la
Montse ofereixen un pa d’espelta i kamut, elaborat de forma 100 % artesanal i de km 0. En
paraules de la Montse: “L’Aleix cultiva aquests
cereals als seus camps del Vendrell i els mol al
seu petit molí. Un cop acabat aquest procés,
ens ho porta a nosaltres i, llavors, elaborem el
pa al nostre forn”.

ELABORACIONS DE CAL BADEJO I FESTA D’ANIVERSARI. En Jaume introduint al forn la típica ‘coca enramada’; pans ecològics de Cal
Badejo i moments de la celebració de la Festa del 225è aniversari.

“Així doncs, la farina que fem servir està molta el mateix dia o un dia abans, fet que proporciona un gust i intensitat únics”, afegeix.
Aquesta manera de treballar tan autèntica els
fa molta il·lusió, perquè, com diu la Montse, “ja
no és gaire habitual tenir l’oportunitat de fer el
pa d’aquesta manera”.
Aquest tipus de col·laboració tan especial
és possible gràcies al fet que Cal Badejo forma
part de Terra i Taula, un col·lectiu de productors
i cuiners del Baix Penedès que posa en valor els
productes de la terra.

Els reptes del sector

Tenint en compte que tot canvia a unes velocitats de vertigen, el sector del pa no es queda pas al

marge. Com indica la Montse, “avui dia tot canvia
molt ràpidament, però l’aparició de canvis no es
pot negar, perquè es produiran constantment, Per
tant, s’ha d’intentar navegar amb ells”.
Un altre aspecte important és el de la qualitat,
tant del procés com de la matèria primera. “La
qualitat és molt important; hem de cuidar el
producte i el procés d’elaboració. Això per a
nosaltres és bàsic”, assegura la Montse.
A Cal Badejo sempre cuiden tots els detalls i
són conscients de les noves tendències alimentàries i decoratives. Per això, fa uns 15 o 16 anys
van reformar el seu negoci. “Vam modernitzar
el forn i la botiga. Fins i tot, vam escurçar el
nom de la nostra fleca, perquè ens vam adonar que l’anterior –Cal Flaquer de Badejo- era

massa llarg. A més, molts dels nostres clients
ja l’anomenaven Cal Badejo, des de feia anys”,
explica la Montse.
També, amb l’objectiu d’estar a prop dels
clients, utilitzen les xarxes socials. “Creiem que
són una bona eina, ja que és una manera molt
directa de comunicar-se amb el consumidor
final, de mostrar les nostres elaboracions, novetats, etc.”, afirma.
En definitiva, l’esforç i la dedicació tenen la seva recompensa. “Mai no es té tot guanyat i cada
dia s’ha de continuar treballant amb constància
i il·lusió”, assegura la Montse.
En aquest sentit, creu que “és fonamental tenir ganes, continuar lluitant i posar el teu granet
de sorra dia rere dia”. NEWSPA

El Comitè Executiu de Ceoppan
avança les claus de l’any 2019

L

a Confederación Española de
Panadería, Pastelería, Bollería y
Afines (CEOPPAN) va celebrar a
principis del passat mes de gener el seu
primer Comitè Executiu de 2019 a les instal·
lacions de la Fira de Madrid, IFEMA. Hi van
assistir, entre d’altres membres, el president
de la Confederació i del Gremi de Flequers
de la Província de Barcelona, Andreu Llargués, així com el secretari general del Gremi,
Carles Cotonat.
La sessió es va iniciar amb la intervenció de
la directora Comercial d’Intersicop, Belén Hereu,
qui va oferir detalls del que s’està preparant per
a la fira, que se celebra aquest mes de febrer.

Durant l’informe del president, Llargués va insistir en la necessitat d’un
“sistema associatiu fort” dins del sector,
tractant-se, així mateix, com un problema molt preocupant la manca de definició i d’interlocució per part del Ministeri
d’Agricultura en el projecte de la norma
de qualitat del Pa impulsada inicialment
des de CEOPPAN.
Sobre les activitats i projectes en marxa,
es van debatre assumptes com la campanya
de Masterclass forneres a càrrec dels ‘Espigues’ en col·laboració amb Ford i SALVA.
També, sobre la participació de la Selecció
Espanyola de Fleca Artesana a l’IBA Cup de

Munic, l’elecció de Salva Pla com a Pastisser
Mundial de l’Any 2018 per la UIBC i la nova
titulació d’FP per a forner artesà, a més de
la necessitat de fomentar Escoles de Fleca,
entre d’altres temes d’interès.
Durant la trobada es va fer molt èmfasi
en la campanya de promoció del pa aprovada per la UE, que es desenvoluparà a
través d’Incerhpan en els propers tres anys,
i en com actuaran CEOPPAN i les seves associacions i gremis adscrits en relació amb
aquest tema. Es va parlar, així mateix, del
programa de treball previst per a la INTERSICOP i, especialment, de l’espai destinat a
les Escoles de Fleca. NEWSPA
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Excel·lència i rigor tècnic
per portar la fleca més enllà
Davant l’èxit del Màster en Fleca Artesana d’Excel·lència, ja
estan obertes les inscripcions per a la segona edició

L

’Escola de Flequers Andreu Llargués, en la seva aposta per la formació continuada i de màxima
qualitat, ha encetat aquest any lectiu el nou
Màster en Fleca Artesana d’Excel·lència.
Consisteix en un complet curs de 220 hores
adreçat a professionals que desitgin dominar
les tècniques d’elaboració dels productes
artesans de fleca i brioixeria per aconseguir
l’excel·lència en la seva pràctica professional.
El Màster compta amb la intervenció de
formadors professionals de reconegut prestigi i garantia professional. Mestres forners
de renom com és el cas del MOF Sylvain
Herviaux i Yohan Ferrant (director tècnic de
l’Escola i ‘Ambassadeur du pain’).
“Quan vaig arribar a l’Escola ara fa dos
anys, el projecte era apostar per la formació
d’excel·lència, i vam començar a programar Master Class amb alguns dels principals
mestres forners del món”, narra el Yohan
Ferrant. “Després de veure la bona acollida i

El màster compta
amb la participació de
mestres flequers de
renom, com Sylvain
Herviaux (MOF 2011)
bons resultats que tenien aquestes iniciatives vam pensar: ‘per què no fem un màster
centrat a millorar les bases tècniques amb un
criteri d’excel·lència?’”, explica.
“Es tracta d’afinar la tècnica tornant a passar per totes les bases de la fleca. L’objectiu
del màster és que els alumnes, que ja són
professionals, entrin sabent conduir un Punto i surtin conduint un Ferrari”, exemplifica.
“La fleca no és una ciència exacta, així
que com més tècnic sigui el flequer, millor
pa farà”. És per això que els alumnes tre-

ballen “moltíssim”. Cada setmana fem dos
dies de demostracions i teoria i dos més de
pràctica, amb una comanda amb diversos
productes que han de fer. Nosaltres jutgem
aspectes com l’organització, el treball en
equip, la neteja, la comunicació, el producte
final extern i intern, etcètera”, assenyala.
“Intentem treure de la zona de confort
els alumnes, amb matèria primera que mai
no han treballat, etc., per tal que puguin
diferenciar-se. Perquè molta gent creu,
per exemple, que domina el croissant,

però molt poca gent fa un croissant perfecte”, sentencia.
“Actualment, la fleca espanyola està
recuperant la massa mare i s’està centrant en fer pa sa. Però hem de preveure
que en cinc o 10 anys la indústria podrà
fer un pa amb aquestes característiques.
El que intentem amb el màster és que els
alumnes estiguin preparats, amb noves
eines, i puguin sorprendre amb snacking,
brioixeria, peces artístiques, etc., de la
màxima excel·lència”, insisteix.
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Ja estan obertes les inscripcions per a la segona
edició del Màster, que comença el 23 de setembre.
Les places són molt limitades
Inscripcions obertes

Només 20 alumnes participen al Màster,
que ja ha obert les inscripcions per a la seva
propera edició, que comença el 23 de setembre d’aquest any i finalitza el 9 de juliol
de 2010. Òbviament, les places són molt
limitades.
Mari Cruz Barón, professora de l’Escola
que col·labora en el Màster, explica que “els
alumnes aprenen a tractar el producte amb
respecte, ja que es treballa amb ingredients
de màxima qualitat, farines no tractades,
llargs temps de fermentació i repòs, amb
l’horitzó d’obtenir productes d’alt nivell
visual i nutricionalment”. Indica que “els
alumnes estan molt satisfets i interessats
en el Màster, ja que els aporta moltes eines
per diferenciar-se de la competència i de
l’intrusisme. Cal destacar que la majoria

fan un gran esforç, perquè tenen les seves
feines, i el Màster són moltes hores, però els
compensa”, assegura.
En aquest punt, un dels alumnes, Martí
Alemany (Forn de la Rambla, Vilanova i la
Geltrú), assenyala que “en el món de la fleca,
el 80 % és pràctica, però no serveix de res si
no tens unes bones bases tècniques”. Martí,
amb 24 anys, explica: “He après tot el que sé
a nivell formatiu a l’Escola de Flequers Andreu Llargués, ja que he participat a diversos
cursos i master classes. M’apassiona el món
del pa, i mai s’acaba”.
Per la seva part, Emilio Ojeda (Forn de Pa
Artesà Luna, Sant Joan Despí), assegura: “És
molt millor que una master class, perquè podem aplicar tot el que ens expliquen de manera teòrica a nivell pràctic. Entenem les raons
tècniques per les quals, per exemple, és millor

fermentar més temps. Necessites formar-te,
perquè. si no, et quedes darrere, i aquesta és la
millor formació que he trobat”, indica.
Gerard Griño (Cal Tullet, L’Espluga de
Francolí) explica que pertany a la tercera generació d’una família flequera (“la
quarta està per demostrar”, comenta). “El
meu pare va fer el pa de la mateixa manera
que el meu avi. Nosaltres som la primera
generació que hem hagut de canviar per
adaptar-nos a la competència de supermercats i botigues de conveniència. Hem
d’evolucionar”, assegura.
“No estem acostumats a pensar que la
panificació és un procés químic. Amb el
Màster, estem aprenent a fer el pa d’una
manera més tècnica, controlant millor el
procés i guanyant en regularitat en termes
de producció”, afegeix.
Finalment, Ferran Prieto (Forn Artesà Badorc, Martorell) opina que “els forners sempre
hem estat centrats en l’obrador i la feina diària.
Però cal sortir i aprendre les noves tendències
del mercat, per no quedar enrere. A més a
més, els alumnes hem fet pinya i ens donen
consells, ens plantegem dubtes, etc. Aprenem
molt els uns dels altres”, explica. NEWSPA

Per a més informació i inscripcions, contacteu amb el Departament de Formació del Gremi:
formacio@gremipa.com
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L’agroecologia i els blats de la
diversitat, de la mà de Guichard
L’enginyer agrònom Philipe Guichard, conegut com el “Paysan
Bio”, va impartir una apassionant classe sobre la farina ‘bio’

C

onegut com el ‘paysan bio’, l’agricultor i enginyer agrònom Philippe Guichard va impartir a principis
del mes de febrer, a l’Escola de Fleca Andreu
Llargués, una interessant master class sobre
la seva experiència en el cultiu de cereals
panaris i la seva farina respectant els criteris
de l’agroecologia.

L’expert va compartir el perquè i el com
del seu model de cultiu i dels seus blats, que
barregen entre 100 i 200 varietats segons
les parcel·les. També va explicar les seves
etapes de conreu en detall, així com les
dificultats que ha anat trobant pel camí fins
arribar a les solucions.

Un altre model

Guichard treballa al sud-est de França i és
especialment reconegut pels seus conreus
(sense productes fitosanitaris) i la qualitat del
seu blat de moro i el seu flascó (molí de pedra).
Les fleques més puristes i cuines de renom del
país veí utilitzen les seves farines fresques per
garantir a la seva clientela un producte únic.
Les farines de Phillipe també s’utilitzen a les
cuines i fleques del palau de l’Elisi.

Gràcies als seu coneixements, tant teòrics com pràctics, l’expert va aprofundir en
les matèries orgàniques, la cohabitació del
nitrogen i la cel·lulosa en les seves terres,
la durabilitat, com millorar la fertilitat per
als conreus biològics o el contingut proteic
sobre blats tendres i durs, entre d’altres
temes relacionats.

Alt nivell

Guichard va
compartir el perquè
i el com del seu
model de cultiu i
dels seus blats

Recordem que aquesta master class teòrica s’emmarca dins d’un programa formatiu
d’alt nivell, en el qual l’Escola de Flequers Andreu Llargués porta a les seves aules grans
figures internacionals, per compartir l’excel·
lència de la fleca i la passió del pa. Aquestes
formacions pretenen ajudar els professionals del nostre sector a obtenir mes èxit i
millorar les tècniques d’elaboració. NEWSPA
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MASTER CLASS (FEBRER-MAIG 2019)
- ‘“PASQUA A SIS MANS” (19 i 20 de març)
Per TONI VERA, SERGI VELA I LLUÍS COSTA -Espanya-.
Es presentaran elaboracions de productes molt atractius i actuals per pasqua de la mà de tres grans mestres
pastissers.

- ‘PIZZES I PANS ITALIANS D’EXCEL·LÈNCIA’
(24 i 25 d’abril)
Per MICHELE INTRIERI -Itàlia-; mestre Pizzaiolo, flequer,
consultor, formador i fundador de la Scuola Italiana
Pizza.

- ‘MÈTODE ‘RESPECTUS PANIS’, AMB ELS AMBASSADEURS DU PAIN’ (26 i 27 de març de 2019)
Coordinació: YOHAN FERRANT -França‘Respectus Panis’ defensa tornar a unes farines sense additius de tipus 80 per assegurar fibres, minerals i
micronutrients.

- ‘TÈCNIQUES DE LLARGA FERMENTACIÓ’
(8 i 9 de maig)
Per YOHAN FERRANT -FrançaEs treballaran les diferents fermentacions i temperatures
i amb diverses farines per facilitar la producció, ampliar
la gamma i optimitzar el rendiment organolèptic.

- ‘LA BAGUET I EL SEUS DIVERSOS CONCEPTES’
(3 i 4 d’abril de 2019)
Per YOHAN FERRANT -FrançaL’objectiu és entendre com elaborar la baguet segons
necessitats, amb diferents sistemes de fermentació. Gestionar i optimitzar el seu rendiment.

- ‘BRIOIXERIA CREATIVA’
(29 i 30 de maig)
Per YOHAN FERRANT -FrançaDiferents elaboracions creatives a partir de masses fermentades per oferir una gamma més àmplia de brioixeria
amb nous sabors i textures per als nostres clients.

Per a més informació i inscripcions, contacteu amb el Departament de Formació del Gremi:
formacio@gremipa.com

Analizamos la idea teniendo en
cuenta la experiencia que nos ha
aportado montar más de 1.500 tiendas.

Transformamos la idea en un proyecto
con el objetivo de hacer un comercio
eficiente, cómodo y muy rentable.


Monta tu pastelería.
Ahora es el momento.
Interiorismo comercial.
Vitrinas refrigeradas.

www.cruzsl.net

93 465 00 65

cruzsl@cruzsl.net

Un pà amb ànima
www.painsainthonore.com
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L’Escola, a Intersicop
A la fira, que se celebra a Ifema (Madrid), del 23 al 26 de
febrer, intervenen tant Yohan Ferran com M. Cruz Barón

D

el 23 a 26 de febrer se celebra a
Madrid Intersicop, el Saló Internacional de Flequeria, Pastisseria, Gelateria i Cafè.
Com a cada edició, dins del programa
d’activitats de la fira es pot gaudir de
fòrums, campionats, concursos i seminaris tècnics. Però, enguany, com a novetat,
l’Escola de Flequers Andreu Llargués hi estarà especialment present, dins de l’estand
de CEOPPAN, on es donarà a conèixer la
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tasca formativa de qualitat que estem
duent a terme i, alhora, participarem en
diferents actes.
Per una banda, un dels seminaris tècnics
que organitza la patronal flequera serà
a càrrec del director de l’Escola, Yohan
Ferrant. A més, la subdirectora de l’Escola,
M. Cruz Baron, formarà part del jurat del
III Campionat Nacional de Flequeria, que
se celebra dins de les activitats previstes a
Intersicop. NEWSPA
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Puratos Iberia llança la primera gamma
BIO completa del mercat i inverteix en
duplicar les seves masses mare líquides actives

P

uratos Iberia ha presentat aquest
2019 la primera gamma BIO completa de forn i pastisseria del mercat, ‘Puratos BIO’, composta per referències
que compten amb la certificació BIO i garanteixen una qualitat constant i un sabor
únic i diferencial.
A més, com a filial del grup multinacional
belga Puratos Group, ha comunicat que invertirà més de 3 milions d’euros en una nova
fàbrica de masses mare líquides actives,
que es construirà a la seu que la companyia
té a Sils (Girona). La nova planta, segons
informa la companyia, permetrà duplicar la
seva capacitat actual, donant resposta a les
necessitats del mercat.

‘Puratos Bio’ per
a fleca i pastisseria

La gamma de fleca està composta per
tres mixes i un millorant, oferint la base

per elaborar un assortiment de pans únics
i de qualitat superior. Tots ells es fabriquen
amb farines procedents d’una selecció de
cereals cultivats segons les normes ecològiques, certificades BIO, Masses Mare
certificades BIO i compten amb l’etiqueta
Clean Label.
Per la seva banda, quant a la gamma de
pastisseria, les noves referències BIO de
Puratos se sumen a la marca Satin de la
companyia, amb SATIN BIO i SATIN XOCO
BIO, i es converteixen en el primer preparat
per a l’elaboració de cakes BIO del mercat.

Majors inversions en
masses mare líquides

“Cada tres anys publiquem els resultats
de l’exhaustiu estudi global ‘Taste Tomorrow’, en què analitzem les preferències i
demandes dels consumidors, que són les que
marquen les tendències del mercat”, explica

Jorge Grande, director general de Puratos
Iberia. “Fruit d’aquest estudi, hem vist créixer
l’interès de la població pels pans produïts
amb massa mare i amb aquesta nova inversió volem proveir el sector forner de les
masses mare líquides actives que necessiten
per satisfer els seus clients”.
Però la producció de masses mare líquides actives a Puratos no és una cosa
només d’ara. Segons expliquen des de la
companyia, fa més de 10 anys que van
començar a vendre aquest ingredient en
forma líquida activa. Actualment ja representa el 90 % del total de les masses mare
fabricades per Puratos a Espanya i Portugal, amb un creixement anual del 20,%.
Amb aquesta important inversió prevista, Puratos Iberia busca mantenir el liderat
de la companyia, que comptarà amb la
fàbrica més gran i competitiva del grup al
Sud d’Europa. NEWSPA

Escollit el millor Europastry presenta els ‘Dots’ sense oli
entrepà d’autor
de palma i la Tartaleta amb KitKat
d’Espanya

F

rancisco Díaz Castro, del restaurant ‘Cocinas del Mundo Inedit’, de
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), ha estat elegit guanyador de la VI
edició del Concurs al Millor Entrepà d’Autor
d’Espanya, celebrat en el marc del Reale
Seguros Madrid Fusión. La seva proposta
va ser un Milfulls de pastrami fumat amb
Sarmiento de Vinya, acompanyat de notes
de muntanya, elaborat amb un pa Rodó
Summum de la gamma Saint Honoré de
Fripan. NEWSPA

E

uropastry ha llançat diverses novetats, renovant els ‘Dots’ amb
noves varietats que no porten oli
de palma i llançant, juntament amb Nestlé,
una cassoleta feta amb KitKat.
La companyia també acaba de presentar el ‘Proyecto Nodriza’, un innovador sistema de repartiment amb bicicleta
elèctrica que s’implantarà en els principals
centres urbans del país, una mostra més
del compromís de la companyia amb el
transport sostenible.

Nous ‘Dots’

D’altra banda, les especialitats de la
nova família de Dots ara substitueixen
l’oli de palma en la seva recepta per oli de
gira-sol alt oleic, ric en àcid oleic monoinsaturat i omega-9.
El seu contingut en àcid oleic és d’un
80 % , enfront del 75 % present en l’oli

d’oliva o al
31, 5 % d e
l’oli de girasol convencional.

Tartaleta
KitKat

La nova
cassoleta
feta amb
KitKat, en
col·laboració
amb Nestlé,
porta una
base de galeta cruixent que conté una
autèntica barreta KitKat. El producte incorpora, a més, un exquisit mix de KitKat amb
trossets de galeta recoberts de xocolata
amb llet i una deliciosa crema de cacau de
cultiu 100 % sostenible. NEWSPA
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Flequers de la Província de Barcelona

Novetats fiscals 2019
D
es de l’aprovació dels Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2018,
el 3 de juliol de 2018, fins a data
d’avui, s’han portat a terme modificacions,
algunes d’elles provocades per sentències
dels Tribunals, en molts impostos que tindran
efecte durant l’any que comencem i següents.
A continuació en resumin aquelles que creiem
que són més destacables:

TRIBUTACIÓ PER MÒDULS:
- Es prorroguen els límits màxims per acollir-se a aquest règim d’estimació objectiva:
xifra d’ingressos màxima de 250.000,00 euros.
- Mateixos mòduls i instruccions que el 2018.
- Nou termini de renúncia o revocació per a
l’any 2019: Fins 30-1-2019.

Impost sobre la renda
de les persones físiques

- Exempció de les prestacions/retribucions
per maternitat/paternitat.
- Exempció de 20.000,00 en els premis de
determinades loteries.
- Increment de la deducció per maternitat
per despeses de llar d’infants de fills menors
de 3 anys.
- Nova deducció per família nombrosa o
persones amb discapacitat a càrrec.
- Modificació de l’obligació de declarar en
determinats supòsits: s’eleva de 12.000,00 a
14.000,00 anuals el límit excloent de l’obligació de declarar per a contribuents que percebin
rendiments íntegres del treball en determinats
supòsits: més d’un pagador, etc.
- Obligació de portar llibres Registres per
a determinats contribuents malgrat portar
la comptabilitat ajustada al que estableix el
Codi de Comerç.
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- Increment de la deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla.
- Nou límit excloent de l’obligació de retenir: no es practicarà retenció sobre els
rendiments de treball quan no es superin
determinats imports anuals en funció del
nombre de fills i altres descendents i de la
situació del contribuent.
- Especificació dels requisits que han de
complir les rendes vitalícies assegurades en
las quals existeixen mecanismes de reversió,
períodes certs de prestació o fórmules de
contraassegurança.
- La retenció aplicable als rendiments de
capital mobiliari procedents de la propietat
intel·lectual quan el contribuent no en sigui
l’autor serà del 15 % .

Impost sobre societats

- Modificació dels requisits per la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles
en viu d’arts escèniques i musicals, a partir
de 5/7/2018.
- Es modifiquen els criteris de valoració
d’elements patrimonials, amb efectes des d’1
de gener de 2018.
- Noves normes sobre bons de consum com
targetes prepagament de telecomunicacions,
cupons de descompte o targetes de regal.

Impost sobre el valor afegit

- Aplicació del tipus reduït del 10% als
serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics, que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides
en sales de espectacles i als organitzadors
d’obres teatrals i musicals.

- Els serveis prestats per via electrònica, de
telecomunicacions, radiodifusió i televisió,
quan el destinatari no sigui empresari o professional actuant com a tal, estan subjectes a
l’IVA en el seu Estat membre d’establiment si
no se superen els 10.000,00 anuals.
- En els serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i
televisió, els empresaris o professionals no
establerts en la Comunitat, però registrats a
efectes de l’IVA en un Estat membre, poden
utilitzar el règim especial aplicable als no establerts en la Comunitat.
- Des de 16 de gener de 2019 i fins el 30 de
juny de 2022, es podrà introduir un procediment generalitzat d’inversió del subjecte passiu quan la base imposable de les operacions
sigui superior a 17.500,00 .
- El sistema del segellat digital TAX FREE
(DIVA) es l’únic sistema vàlid a Espanya a partir
de l’1 de gener de 2019 per a la devolució de
l’IVA a viatgers.

Impost sobre el patrimoni

- Es prorroga per 2019 el manteniment del
gravamen de l’Impost sobre el Patrimoni.

Declaracions informatives

- S’adapten alguns models afegint noves
subclaus a causa de les novetats introduïdes
en alguns impostos, com el model 190, en
el qual es creen noves claus per rendiments
de treball en espècie exempts i prestacions
públiques per maternitat.
- Es creen nous models, com el model 233:
Declaració informativa per a despeses en
llars d’infants o centres d’educació infantil
autoritzats a presentar el gener. Per a l’exercici 2018, el termini serà de l’1 de gener al 15
de febrer de 2019.
- En el model 196, declaració informativa
que presenten les entitats financeres amb els
imports dels rendiments de capital mobiliari
i rendes obtingudes per la contraprestació
derivada de comptes en tota classe de institucions financeres, s’afegeix un nou camp
identificador dels Comptes en presumpció
d’abandonament.
Per a qualsevol dubte o aclariment sobre
aquestes novetats o qualsevol altre assumpte
que afecti els seus impostos, pot contactar
amb el Departament Fiscal del Gremi. NEWSPA
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Antonio Caballero
Advocat del Gremi de Flequers
de la Província de Barcelona

Novetats laborals 2019
L
es novetats laborals d’aquest
principi de l’any 2019 venen determinades per la promulgació de
la Llei 25/2018, de 28 de desembre, per la
revaloració de les pensions públiques i altres
mesures urgents en matèria social, laboral i
d’ocupació, i el Reial Decret 1462/2018, de 21
de desembre, pel qual es fixa el salari mínim
interprofessional per a l’any 2019.

Augment de les cotitzacions
en el Règim General

Amb la clara finalitat d’augmentar els
ingressos derivats de la cotització dels assalariats a la Seguretat Social, s’incrementa la
base màxima de cotització en el Règim General en un 7%, que passa a ser de 4.070,10
euros mensuals, per poder, així, afermar el
règim de solidaritat en el qual es fonamenta
el Sistema de la Seguretat Social. Per tant,
la cotització mínima per contingències professionals que estava al voltant d’un 0,9 %
s’incrementa en un 1,5 %.

Més protecció per
al treballador autònom

Des de l’1 de gener d’enguany, s’incrementa l’àmbit de protecció social dels treballadors
inclosos en el Règim Especial de treballadors
Autònoms (RETA). Concretament, s’incorporen de forma obligatòria la totalitat de
les contingències que fins al moment tenien caràcter voluntari, com la protecció pel
cessament d’activitat i les contingències
professionals (accident de treball i malaltia
professional).
Els tipus de cotització per contingències
professionals i per cessament d’activitat
dels treballadors autònoms s’ajustaran a la
següent escala:
• A l’any 2020, el tipus de cotització serà
de l’1,1 %.
• A l’any 2021, el tipus de cotització serà
de l’1,3 %.
• I a partir del 2022, el tipus de cotització
serà el que s’estableixi amb caràcter definitiu
per ambdues contingències en les respectives Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.
Les esmentades mesures suposen un augment de la base mínima de cotització fins
als 944,40 euros (a l’any 2018 era de 919,80
euros), i un increment de la tarifa plana fins
als 60 euros durant els primers 12 mesos, en

el cas d’acollir-s’hi. En qualsevol cas, aquest
règim de cotització dels treballadors per
compte propi té un caràcter provisional, i està prevista la seva substitució el pròxim any
per un sistema basat en els ingressos reals.

Mesures contra
el ‘fals autònom’

Amb la finalitat de lluitar contra la figura del “fals autònom”, s’introdueix una
nova infracció en la Llei sobre Infraccions
i Sancions en l’Ordre Social, consistent en
sancions de fins a 10.000 euros per cada
treballador per compte aliè inclòs al Règim
de la Seguretat Social que hagin estat donats de baixa d’aquest sistema per ser indegudament donat d’alta al RETA. En aquest
punt cal dir que, encara que el nou tipus
d’infracció persegueix aquells treballadors
que passen d’un sistema a un altre de forma fraudulenta, seria convenient que les
empreses revisessin totes aquelles contractacions mercantils que tinguin fetes amb
treballadors autònoms, a fi i efecte d’evitar
problemes futurs, i atallar com més aviat
millor qualsevol situació de risc.

Major cotització per
als contractes de fins a 5 dies

La quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comuns en els contractes temporals de duració igual o inferior a 5 dies s’incrementa d’un 35 % a un
40 %. L’objectiu és dissuadir els empresaris
de recórrer a aquest tipus de contractació
de forma fraudulenta. Sens dubte, aquesta
mesura s’engloba dins del pla d’Actuació
de la Inspecció de Treball de lluita contra
la concatenació de contractes temporals i,
per això, és més que probable que, junt amb
aquesta sobrecotització acordada, s’iniciïn
actuacions específiques per part de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social per
fiscalitzar si l’ús d’aquests contractes mínims
és causal o s’utilitzen de forma encadenada
com a substituts de contractes temporals de
major durada.

Jubilació forçosa en
els convenis col·lectius

Amb la finalitat d’estimular el rejoveniment
de les plantilles, s’introdueix la possibilitat
que els convenis col·lectius puguin reconèi-

xer la jubilació obligatòria per edat, sempre
que el treballador tingui dret al 100 % de
la prestació contributiva i es lligui a la consecució d’objectius de política d’ocupació i
de relleu generacional a l’empresa. Així, si
el conveni col·lectiu els faculta, les empreses podran extingir els contractes laborals
d’aquells treballadors que puguin jubilar-se
en les condicions abans esmentades.

Protecció social dels becaris

Una altra novetat d’aquest any 2019 és la
des de ja fa temps reclamada inclusió dels
becaris al Règim General de la Seguretat
Social per ser un col·lectiu tradicionalment
desprotegit. Concretament, ara estaran assimilats als treballadors per compte aliè aquells
estudiants que cursin pràctiques no laborals
en empreses, programes de formació o pràctiques acadèmiques externes.

Derogació de diversos tipus
de contractes nascuts arran
de la reforma laboral

La baixada de l’índex de desocupació per
sota del 15 % justifica, segons el legislador,
la supressió del contracte indefinit de suport
als emprenedors, el de formació i l’aprenentatge per a menors de 30 anys, els contractes
a temps parcial amb vinculació formativa,
contractació en nous projectes d’emprenedoria jove, contracte de primera ocupació i
els incentius per als contractes en pràctiques.

Increment de l’SMI en un 22 %
fins arribar als 900 euros/bruts

El salari mínim interprofessional a l’any
2019 per qualsevol activitat d’agricultura,
indústria i serveis ha augmentat un 22,3 %
respecte a la de l’any 2018 (735,9 euros/mes),
i queda fixat en 900 euros/mes, en catorze
pagues. Així, l’SMI diari serà de 30 euros i
l’anual de 12.600 euros.
En aquest salari només computa la retribució dinerària, sense que el salari en espècie
pugui donar lloc a una minoració de la quantia íntegra en diner. Igualment, si el contracte
és a temps parcial, l’SMI es calcularà proporcionalment al temps efectiu de feina.
En cas que necessiti més informació sobre les qüestions aquí tractades, no dubti a
posar-se en contacte amb el Departament
laboral del Gremi. NEWSPA
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Novetats mercantils 2019

E

l passat 30 de desembre de 2018 va
entrar en vigor la Llei 11/2018, de
28 de desembre, mitjançant la qual
es modifiquen diverses lleis mercantils en
matèria d’informació no financera i diversitat, com a conseqüència de la transposició
de la Directiva europea 2014/95/UE.
Entre les diverses modificacions, cal destacar les efectuades al text refós de la Llei
de Societats de Capital, aprovat pel RD Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (LSC), que són,
principalment, les següents:
• En primer lloc, s’afegeix un segon apartat a l’art. 62 de l’LSC que eximeix els socis
fundadors de les societats de responsabilitat limitada (SRL) d’acreditar la realitat de
les aportacions dineràries efectuades en
la constitució de les mateixes, sempre que
manifestin en la pròpia escriptura de constitució de l’SRL que respondran solidàriament
davant de la societat i els creditors socials
de la realitat de les aportacions. Per tant, ja
no serà necessari incorporar a l’escriptura
de constitució cap certificat bancari.
• Es modifiquen els articles 253 i 262 LSC
i s’estableix l’obligació, per a determinades
societats, d’incloure en l’informe de gestió
dels comptes anuals l’estat d’informació no
financera de dades sobre el compliment de
regles en matèria d’igualtat i no discriminació i discapacitat. S’exclou d’aquesta obligació les societats que tenen la qualificació de
petites i mitjanes empreses d’acord amb la
Directiva 34/2013.
• Es fixa un termini màxim per a l’abonament complet dels dividends distribuïts,
que serà de 12 mesos a partir de la data de la
junta general (art. 276.3 LSC). Entenem que
és una mesura de protecció al soci davant
d’una situació de dilació indeguda en el
pagament de dividends. Aquest límit s’haurà
de tenir en compte en els Estatuts Socials si
en ells es regula aquesta matèria.
• El legislador ha volgut introduir, també, diverses modificacions encaminades
a garantir el dret d’accés a la informació
de les persones amb discapacitat i de les
persones grans (art. 514 LSC), i a promoure
la diversitat dins la composició dels Consells
d’Administració, en especial, pel que fa a
les qüestions de gènere, de manera que la
presència d’homes i dones sigui equilibrada,

tenint en compte altres factors com l’edat,
la discapacitat, la formació o l’experiència
professional (art. 529.2 LSC). Seguint les
tendències socials, la legislació mercantil se
suma, així, a les polítiques d’igualtat.
• Sens dubte, la novetat legislativa més
rellevant en matèria societària és la modificació de l’art. 348 bis LSC, relatiu al dret de
separació del soci en cas de falta de distribució de dividends. Aquest article ja va ser
modificat pel Reial Decret-llei 19/2018, de
23 de novembre. Ara es torna a modificar
permetent, fins i tot, que el dret de separació sigui eliminat en els propis Estatuts
Socials.
Per tant, sempre que el dret de separació
no estigui exclòs pels Estatuts, i transcorregut el cinquè exercici des de la inscripció de
la societat al Registre Mercantil, el soci que
hagués fet constar en l’acta la seva protesta
per la insuficiència dels dividends reconeguts, tindrà dret de separació en cas que la
Junta General no acordés la distribució com
a dividends d’almenys el 25 % dels beneficis
obtinguts durant l’exercici anterior, que
siguin legalment distribuïbles, sempre que
s’hagin obtingut beneficis durant els tres
exercicis anteriors.

Se suprimeix, així, la referència que “els
beneficis han de ser els propis de l’explotació de l’objecte social” i es passa a parlar
de “beneficis” en general. No obstant això,
es regula una excepció, i és que no sorgirà
el dret de separació si el total dels dividends distribuïts durant els últims 5 anys
equival, almenys, al 25 % dels beneficis
legalment distribuïbles registrats en el
referit període.
En l’apartat 2 de l’art. 348 bis LSC, s’estableix que, per a la supressió o modificació
de la causa de separació a què es refereix
l’apartat 1 del mateix article, serà necessari
el consentiment de tots els socis, excepte
que es reconegui el dret a separar-se de la
societat al soci que no hagués votat a favor
de l’acord. El termini per a l’exercici d’aquest
dret serà d’un mes a comptar des de la data
en que s’hagués celebrat la junta general
ordinària de socis.
Finalment, s’estableixen diversos supòsits
d’exclusió de l’aplicació d’aquest article,
com, per exemple, quan la societat es troba
en situació concursal o quan es tracti de societats cotitzades. Aquest article és d’aplicació a les juntes generals que se celebrin a
partir del dia 30 de desembre de 2018.
En definitiva, es tracta d’una modificació substancial de la norma que, a priori,
no sembla que pugui reduir la litigiositat i
problemes que ja tenia en la seva redacció
primitiva (excepte que es decideixi suprimir
aquest dret en els Estatuts Socials), però
que, d’altra banda, té la finalitat d’incentivar l’entrada d’inversors que esperen rebre
uns dividends i, en cas de no rebre’ls, poder
desfer la inversió inicial.
A banda de les modificacions efectuades a la Llei de Societats de Capital (RDL
1/2010, de 2 de juliol), la Llei 11/2018, de
28 de desembre, també modifica altres lleis
mercantils, com, per exemple, el Codi de
Comerç, la Llei 22/2015, la Llei d’Auditoria
de Comptes o la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització.
Des del Departament Jurídic del Gremi
ens posem a la vostra disposició per assessorar-vos en el que convingui i resoldre
tots els dubtes que us puguin sorgir en
relació amb aquestes matèries. NEWSPA

38

!

NEWSPA Núm. 216
GENER/ FEBRER 2019

ELS COL·LECCIONABLES DEL PA

Coques de recapte de
farina de blat dur i espelta
- Amassar a velocitat lenta tots els ingredients menys l’oli i uns 300 g
d’aigua. Quan la massa estigui llisa, afegirem en dos o tres cops l’aigua
que falta, sempre en marxa lenta (pensem que el temps d’amassat
d’aquestes farines pot ser fins a la meitat de l’amassat de farines de blat
tou). Un cop hagi absorbit l’aigua, afegim l’oli en dos o tres cops. Ara,
podem posar una marxa més ràpida. Un cop absorbit l’oli, triem la massa,
temperatura adequada en condicions de pastador properes als 20ºC;
hauria de ser d’uns 23ºC aprox.
- Repòs en bloc de uns 30 min. Dividim en peces de 320 g (per
a coques de un 55 cm de llarg, per 12 cm aprox. en peça final).
Formen en barrot, deixem fermentar en tela o en fusta (amb
farina o semolina) fins a tenir un 85 % més del seu volum inicial,
quasi que dobli. Hem de percebre certa tenacitat en la massa.
Les col·loquem al taulell enfarinat, les untem amb oli i les
marquem. Tot seguit, les estirem sobre paper de forn de 60 x 40
cm tres unitats per paper sobre una safata de la mateixa mesura.
Decorem la recapta.
Personalment,
m’agrada
afegir-hi
tomàquets
tipus
xerri enfonsats lleugerament a la massa i després afegirhi
ingredients,
tant
com
per
fornejar
com
en
fresc.
Un cop incorporats els ingredients, passarem a enfornar les coques
a temperatura alta 260ºC o 270ºC, sense vapor, uns 10 o 12
minuts. Amb cocció curta, seran més meloses. A les coques amb
escalivada i anxoves, aquestes es posaran 3 minuts abans d’acabar.
Un cop surten del forn, podem pintar amb oli d’oliva les decorades amb
escalivada, per a més brillantor.

ESPAI PATROCINAT

INGREDIENTS
- 500 g de farina de blat dur.
- 500 g de farina d’espelta.
- 22 g de sal.
- 100 g de ferment de farina de
blat dur (potser massa mare o
poolish).

ELS COL·LECCIONABLES PASTISSERS

- 850 g aigua.
- 120 g d’oli d’oliva.
- 35 g de sucre.
- 20 g extracte de malta (depen
de dissolució); aquest es tracta
d’una dissolució mitjana.
- 30 g llevat fresc en directe (15 g
en fermentació controlada).
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Brioixeria per a diades

FARINERA ALBAREDA

Farina convencional i farina ecològica
938 727 942
albareda@farinera-albareda.com
www.farinera-albareda.com

- Mantenir la farina a la nevera, ja que volem una massa freda, per
facilitar el procés de laminat (uns 4ºC). Amassar tots els ingredients en
marxa lenta, fins a tenir una massa compacta però no del tot afinada.
- Reservar 300 g per fer la massa vermella, afegir-li la mantega i
el color, i barrejar fins a obtenir una massa perfectament acolorida
(reservar a la nevera o al congelador).
- Per altra banda, estirar el pastó, laminar i reservar en fred. Preparar la
mantega perquè estigui en perfecte estat per a treballar-la. Laminar la
mantega i la massa, fer un plec doble i un de senzill. Si fos necessari,
hauríem de reposar entre pastó i pastó.
- Allarguem la massa de color fins a obtenir les mesures de una capa
superior del pastó. Pintar amb aigua i enganxar. Reservar en fred un 30
minuts, aproximadament.

INGREDIENTS
- 1.000 g de farina de blat dur.
- 250 g de farina de gran força.
- 25 g de sal.
- 150 g d’ou.
- 125 g de mantega.
- 50 g de sucre.
- 60 g llevat.
- 80 g de ferment natural de blat dur.

- 600 g de llet (poden ser més o
menys, la massa ha de ser dura).
Reservar uns 300 g de massa i
afegir-hi 30 g de mantega i el
colorant necessari per a un roig
viu (en el meu cas, 12 g).

- Estirem el pastó fins a uns 5 mm i fem peces de 17 cm x 8 cm,
aproximadament. Posem una capa de farcit i tapem; una capa de farcit
de nou i emboliquem la peça. Passem a tallar-la amb una ganiveta de
forn. Fem cinc talls, per tal que ressaltin centrals les quatre barres.
- Fermentem fins a obtenir un 80 % del seu volum. Pintem amb aigua
i enfornem: els primers 7 minuts, a temperatura òptima de croissants, i
rebaixem 20ºC en primera fase i uns 10 a 15ºC, en segona.
- La idea es aconseguir una peça alta y no excesivament caramelitzada.
En sortir del forn, pintem amb sucre invertit, xarop o mel per resaltar els
colors.

GUIA DE PROVEÏDORS
DECORACIÓ
r CRUZ,

S.L.

Av. Cerdanya, s/n, nau 25-26
Polígon Pomar de Dalt
08916 - Badalona
( 934 650 065
Fax 934 650 441

r

FARINERA COROMINA
Agri-Energia, SA

Girona, 155, apt. 4
17820 - Banyoles
( 972 583 363
Fax 972 581 797
farinera@agrienergia.com
www.farineracoromina.com

r FORESPA

MAQUINÀRIA
rAMASADORAS

Forns - Màquines - Fred - Interiorisme. Oferim

SAUS, S.L.

solucions integrals, que van des de la decoració,

C/ Carles Regàs Cavalleria, 9

el mobiliari i la maquinària fins el servei tècnic.

Pol. Ind. El Verdaguer

Avenida Can Bordoll 87

Manlleu (Barcelona)

Pol. Ind. Can Roqueta

( 938 507 753

08202 Sabadell (Barcelona)

Fax 938 515 124

( 937 426 052
629 080 719

saus@amasadorassaus.com

cruzsl@cruzsl.es

Fax 937 832 880

www.amasadorassaus.com

www.cruzsl.es

admin@forespa.es

r FILLS DE MORETÓ, S.A.
r

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

Rafael de Casanova, 79, apt. 182
08100 - Mollet del Vallès

r BONGARD IBERIA, S.A.

( 935 705 608

Garbí, 18, Nau 3, P.I. Can Volart

Fax 935 700 132

08150 Parets del Vallès

www.instagram.com/fillsdemoreto

( 935 737 878

www.facebook.com/farinesmoreto/

info@bongard.es

r LA META
PI El Segre

S.L.

25191 - Lleida

Ctra. Terrassa - Olesa P.I Can Mir

( 973 200 319

08232 - Viladecavalls (Barcelona)

Fax 973 205 643

( 937 803 166

www.lameta.es

Fax 937 891 620

ESPECIALITATS
SENSE SUCRE

PANIFICACIÓN, S.L.

Fabriquem: Divisores, càmeres de repòs,
formadores…Maquinaria de Panaderia amb la
millor qualitat i servei
C/ Els Lladres 6, PI Ramonet
12550, Almazora, Castellón
( 964 216 912

cp CIBERPAN

R

info@ciberpan.com
r YLLA 1878, S.L.

www.ciberpan.com

Ctra. de Manlleu km. 1,4
08500 - Vic
( 938 862 744
www.ylla1878.com

r EMULIFT

rCIBERNÉTICA PARA LA

Fax 964 252 115

info@terpan.es
www.terpan.es

r FRIGUAL
Cambres de fermentació controlada a mida.
Neveres i congelacions.
C/Duero, 62
08223 Terrassa
( 937 310 804
frigual@frigual.com
www.frigual.com

www.bongard.es

Indústria, parc. 204R
r TERPAN,

www.forespa.es

IBÉRICA, S.L.

r COLIP ESPAÑA, S.L.
Rambla Catalunya nº 66, 5 D
08007 Barcelona
( 934 559 636

Especialidades sin azúcar y bajas en calorías

691 205 363

C/ Copérnico nº 40 nave 4

colip@colip.es

08784 - Piera (Barcelona)

www.colip.com

( 932 191 851
Fax 932 138 236
emulift@emulift.com

r EUROFOURS IBÉRICA, S.A.

www.emulift.com

r GPG GRUPO PRAT GOUET
Forns de pa i pastisseria, Carregadors,
Fermentació i Congelació.
C/Jonqueres, s/n. Pol.Ind. Molí de la Potassa
08208 Sabadell (Barcelona)
( 937 192 579
Fax 937 192 586
info@gpg.es
www.gpg.es

r 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

C/ Sabino Arana 30-1º

www.bodylin.com

08028 - Barcelona
( 932 296 900

INFORMÁTICA
r DIR

FARINES

INFORMÁTICA

r

www.eurofours.com

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

C/ Bolivia, 144-146, loc. 6

r EXCLUSIVAS FRIGORÍFICAS, S.L.

08018 - Barcelona

Carrer d’Asturias, 5

( 934 982 410

Polígon Industrial les Salines

Fax 934 982 411

08830 – Sant Boi de Llobregat

dir@dir-informatica.es

(

www.dir-informatica.es

Fax 934 497 545

934 401 876

info@exclusivasfrigorificas.com
r 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.

Fax 932 296 902

www.exclusivasfrigorificas.com

r RUBHIMA
Fabricantes desde hace más de 50 años de
amasadoras, batidoras planetarias, cortadoras de
pan y hornos, entre otros. Altamente especializados
en el sector del pan y de la pastelería.

r TERPAN,

S.L.

Forns de pa i pastisseria. Maquinària, fred i
fermentació controlada.
Ctra. Terrassa - Olesa P.I Can Mir
08232 - Viladecavalls (Barcelona)

C/Mallorca, 40.

( 937 803 166

08192 Sant Quirze del Valles

Fax 937 891 620

( 937 213 286

info@terpan.es

rubhima@rubhima.com

www.terpan.es

www.rubhima.com

SEGURETAT
r

SAT VALLÈS

Instal·lació i manteniment sistemes
de seguretat i extinció d’incendis
C. Fiveller, 171
08205 - Sabadell
( 902 026 339
info@satvalles.com
www.satvalles.com

@Rubhima
www.facebook.com/rubhima
r SERMONT, S.A.
Amassadores - Batedores - Dosificadores
Pastes de te i magdalenes - Forns Laminadores - Rentautensilis i rascadores de
llaunes - Maquinària per xocolata - Divisores de
massa – Divisora bolejadora de massa – Divisora
volumètrica – Fregidores per dònuts i pastes.
Sepúlveda 140 bis
08011 - BARCELONA
( 934 231 510
Fax 934 254 710
sermont@sermont.es
www.sermont.es

PRODUCTES LÀCTICS
r

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)
( 937 836 991
catalunya@skisa.com
www.skisa.com

UTENSILIS
r

UTILCENTRE, S.L.

Mes de 200 m2 d’Exposició-Cash&Carry. Amb,
Utensilis per Forners, Pastissers, Xocolaters i
Geladers. Maquinaria: Pistoles de Gelatina, Ou i
Xocolata. Temperadores-Banyadores de Xocolata
SELMI, S.R.L.
C/ Joan Armengol, s/n
08770 - Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
( 938 913 141
609 431 713
info@utilcentre.com
www.utilcentre.com Botiga Online
amb mes de 4000 referéncies.

Si vols formar part de la
GUIA DE PROVEÏDORS
truca’ns al 934 054 115
Rosa Mora – Telf. 610 368 145

CAMBRES DE FERMENTACIÓ
CONTROLADA A MIDA
Les nostres cambres s’adapten a qualsevol espai

I DE
SERVE ENT
ENIM
MA N T

s
3654diheores
2

PANELLS
Panells de poliuretà injectat d’alta
densitat de 60 mm. d’espessor.
Fixació per mitjà de ganxos excèntrics.
Acabat exterior amb xapaplastificada
skinplate i interior amb xapa d’acer
inoxidableper garantir la seva durada.

QUADRE DE COMANDAMENTS
EASY CC
Intuïtiu i fàcil d’utilitzar. Es poden memoritzar
fins a 3 programes per adaptar-se a la feina
diària de cada forner i als seus productes.

SISTEMA D’HUMITAT:
Producció de vapor
Control de la humitat:
EVAPORADOR :
Especialment dissenyat per la fermentació
controlada.
Reixetes de protecció dels ventiladors amb
tractament anti-oxidació.

PORTES
Portes resistents,
de molta durada, amb marc d’alumini
reforçat.
Sistema d’oberturai tancament senzill, sense
pom de porta i amb un sistema de tancament
amb imants d’alta potència.

Duero, 62 (08223) TERRASSA
BARCELONA . +34 93 731 08 04

www.frigual.com
export@frigual.com
facebook.com/frigual

frigual
ESPECIALISTES EN FERMENTACIÓ CONTROLADA

Segueix-nos

frigual

anys
innovant

BORSA DE NEGOCIS
ES TRASPASSA

ES VEN

ES TRASPASSA

Al Baix Llobregat, botiga
amb degustació amb ple
funcionament

· Forn elèctric marca RUBHIMA
de 6 llaunes i 2 boques.
· Forn elèctric marca DOBRA de
5 llaunes.
En perfecte estat.
Sr. Benet
618 910 319

Botiga, en ple
funcionament, a la
comarca del Bages.

VENDA DE MAQUINÀRIA
- Càmara de fermentació de 10
carros.
- Càmara de repós de 400
bosses.

- Forn de 3 pisos 12 boques.
- Forn de 3 pisos 9 boques.
- Forn rotator 1 carro.
- Mobiliari botiga.

Sr. Santiago
649 991 474

Sr. Santiago
649 991 474

211

211

208

Sr. Óscar
647 991 780
213

ES VEN

ES VEN

ES VEN (JUNT, O PER SEPARAT)

ES TRASPASSA

Forn rotator, marca
Mondial Forni,
en perfecte estat.

Per jubilació: forn marca
Mondial Forni, model
Lem 4180180, de 4 pisos
i sól refractari.

Parada de venda de pa al
mercat municipal
de Vilanova i la Geltrú.

Sr. Emilio
600 207 508

Sr. Andrés
669 550 217

- Forn electric Dobra de 4 llaunes.
- Armari fusta repós de 15 calaixos
- Nevera de 4 portes acer. inox.
- Nevera begudes.
- Horxatera.
Sr. Ramon
670 474 099 / 935 389 101

213

215

213

213

ES TRASPASSA

ES VEN

ES LLOGA

Per jubilació, i a l’Anoia, obrador
de pa amb botiga annexa i botiga
independent (també pot ser per
separat). En ple funcionament.

(Zona Penedés) Obrador
de pa amb botiga. També
amb opció de vivenda.
En ple funcionament.

Per jubilació: despaxt de
venda de pa totalment
equipat, a Sant Vicenç
de Castellet.

Sr. Jordi
608 993 747

Sr. Joan
620 655 781

Sr. Andrés
669 550 217

211

211

215

Sra. Anouck
655 746 406

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.
E-mail: secretaria@gremipa.com

AVANTATGES D’ESTAR AGREMIAT

• Multirisc PIME i COMERÇ, integrant
tots els centres de treball en una única
pòlissa.
• Responsabilitat civil professional.
• D&O Responsabilitat civil
d’administradors i directius.
• Salut. Assistència sanitària.
• Vida.
• Llar.
• Automòbils, vehicles comercials,
motocicletes, ...
• Decessos.
• Comunitats de propietaris, edificis.

Descompte de 0,048 €/l de
gasoil consumit en estacions
de servei adherides al conveni.

Els agremiats tindran un 20 %
de descompte en el PACK TUTOR
de servei de formació i posada en
marxa inicial.

• Assessorament.
• Confecció de comptabilitats.
• Presentació oficial de liquidacions
mensuals, trimestrals i anuals.
• Estudis de rendibilitat i optimització
de costos.

Productes y serveis financers en condicions preferents per als agremiats.
A més dels membres del Gremi, també
es poden beneficiar d’aquestes condicions especials els familiars de primer
grau i els empleats dels agremiats.

Carrer d’Asturias, nº 5. Poligon Industrial Les Salines. 08830 Sant Boi de Llobregat. BCN. T 93 440 18 76 F 93 449 75 45 E info@exclusivasfrigorificas.com www.exclusivasfrigorificas.com

LES NOSTRES FARINES

100% INTEGRALS
FARINA
INTEGRAL

FARINA
ECOLÒGICA
INTEGRAL

FARINA
INTEGRAL
GRAN FORÇA

Al pa, pa i a la farina Coromina!

