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editorial

GREMI DE FLEQUERS 
DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

De la mà de la pandèmia hem passat un any duríssim: de canvis, de malaltia i 
pèrdua, de patiment, de sacrifici... Si alguna cosa ens han deixat clar tots aquests 
mesos és que el món tal com el coneixíem s’ha acabat. El món que fa dos anys 
ens semblava inamovible està caducat. Hem vist com les formes de vendre han 

patit una bolcada, intensificant i accelerant fins a l’inimaginable les tendències d’adaptació 
tecnològica que ja es preveien. Els grans magatzems, hipermercats, cadenes han hagut de 
canviar i adaptar-se per subsistir. Nosaltres, també.

I el camí per a aquest canvi és la digitalització. La prova més fefaent la tenim 
en els fons d’ajuda europeus; des de Brussel·les són clars a l’hora de marcar el 
camí. Aquestes ajudes per tornar a la normalitat -o construir-ne una de nova- i 
per refer tot el que la malaltia i les seves conseqüències econòmiques han des-
trossat passa per dos factors essencials: la digitalització i l’economia sostenible.

Al Gremi ja feia temps que reflexionavem i estudiavem aquestes noves tendències. 
Gràcies a aquest treball previ i al temps de ‘pausa’ obligada a alguns dels nostres 
serveis presencials hem pogut fer aquest necessari accelerament en l’estratègia 
digital: de la nostra institució com a tal i pel que fa a servei i formació específica 
per als nostres agremiats. No us enganyeu: fer aquest pas ja no és una qüestió de 
futur, sinó de present. Si volem continuar i prosperar com a empresaris i forners, 
si el Gremi vol seguir al capdavant en la defensa, representació i servei de la fleca 
catalana, aquest pas és una condició indispensable.

En el tema del mes d’aquest número teniu ja un desglossament de les mesures, 
serveis i formacions que des del Gremi posem al vostre abast. Totes elles, amb vista a reforçar el 
vostre camí a la digitalització, de cara al nou món que s’obre davant nostre.

De la pandèmia, a més, hem sortit reforçats com a col·lectiu. El consumidor ens ha vist com a pro-
fessionals de confiança, que no han faltat a la seva cita com a elaboradors d’un producte necessari i de 
qualitat. Que no han fallat com un dels pilars del comerç i la vida local de pobles i ciutats. I ens han dema-
nat productes ‘com els d’abans’ i també productes nous, encara més sans, encara més nutritius, encara 
millors; demandes que podem respondre gràcies al fet que seguim formant-nos, aprenent i innovant.

La digitalització, benvolguts companys, és una eina. Una de les moltes que, juntament les que fan 
possible la màgia a l’obrador i l’establiment, ens permetran treballar millor, vendre més, comunicar més 
lluny i donar visibilitat al nostre estimat ofici.

Us animo a entrar en aquests nous temps amb coratge, sense por a evolucionar amb els reptes del 
temps que ens ha tocat viure; sense pressa, però sense pausa. Potser tants canvis i tan ràpids fan una 
mica de vertigen, però no esteu sols: el Gremi no fallarà a l’hora d’acompanyar-vos i prestar-vos tot el 
suport necessari per aconseguir aquesta adaptació i extreure’n tot el benefici. Som a temps, som-hi! 
NEWSPA

“LES AJUDES PASSEN 
PER DOS FACTORS 
ESSENCIALS: LA 
DIGITALITZACIÓ 
I L’ECONOMIA 
SOSTENIBLE”

Som a temps, som-hi!
Benvolguts companys i amics,
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DIGITALITZACIÓ, EL PRESENT DE LA FLECA
T E M A  D E L  M E S 

El Gremi, locomotora 
digital de la fleca
El Gremi se situa al capdavant de la transformació digital del sector, 
oferint als agremiats un ampli ventall d’eines i serveis per ajudar-los 
a adaptar-se a les noves tecnologies i aprofitar totes les possibilitats 
que la digitalització posa al seu abast. La seva eina de comunicació 
principal, ‘Newspa’, també estrena la seva versió digital.

A hores d’ara, no cal fer una 
introducció sobre la im-
portància de la digitalit-
zació, sobretot en el món 

que s’obre després de la Covid. Ni advertir 
que els flequers que no s’adaptin a les no-
ves tecnologies quedaran enrere, corrent 
un risc seriós de desaparèixer. Tot això, ja 
fa temps que ho sabem. De manera que 
no malbaratarem ni una sola línia més en 
recordar-ho i anirem directes a mostrar-vos 
les eines i serveis que el Gremi posa al vostre 
abast per poder avançar en aquest àmbit 

primordial per al sector. Som-hi, que hi ha 
molta teca!

El Gremi coneix les dificultats que troben 
molts flequers, immersos en el dia a dia a 
l’obrador, per iniciar la transformació, tot 
i ser conscients de la importància de por-
tar-la a terme. És per això que la institució 
ha volgut posar-ho fàcil als agremiats i gui-
ar-los en la seva adaptació al món digital, 
amb una sèrie d’iniciatives amb la formació 
i l’assessorament com a principals eixos.  
“Molts projectes ja estaven en cartera i pla-
nificats per engegar-los a mitjà termini, 

però la pandèmia ho ha accelerat tot. Ha 
estat un conjunt de voluntat i necessitat”, 
assegura Carles Cotonat, secretari General 
del Gremi. 

“Estem apostant per una fleca digital. Les 
micro i petites empreses han de perdre la 
por a la digitalització i incorporar aquestes 
estratègies al seu model de negoci per ser 
més competitives. Al Gremi hem dissenyat 
un programa de digitalització per a micro-
pimes que es compon de diverses accions: 
assessorament i formació per implantar un 
conjunt d’eines digitals (web, xarxes, socials 



i cartellera digital) i un programa de webi-
nars per ajudar a canviar la mentalitat dels 
nostres agremiats cap a la transformació 
digital. A més, hem aconseguit una línia de 
subvencions amb el Consorci de Formació 
Continua de Catalunya que permetrà a 
moltes de les nostres fleques acollir-se a 
aquests programes de manera subvencio-
nada”, explica.

“Hem desenvolupat una sèrie d’eines sen-
zilles per ajudar als flequers a millorar el 
posicionament dels seus negocis, especial-
ment destinades a aquells a qui els falta ca-
pacitat, volum o eines per escometre pel seu 
compte aquesta adaptació al nou paradigma 
digital”, afegeix Montse Ruíz, responsable 
de Formació del Gremi. “La digitalització 
és com l’especialització o la formació en 
tècniques flequeres, una necessitat més 
per al flequer en la nostra època. Es tracta 
de saber presentar el producte i la pròpia 
fleca, també en el món digital. Així, la web  
i els perfils a les xarxes, no basta tenir-les, 
s’han de mantenir, exactament igual que la 
botiga”, indica.

Eines digitals
Amb l’ambiciós projecte d’eines digitals, 

el Gremi vol facilitar la digitalització de les 
fleques, desenvolupant eines tipus web, 
xarxes socials i cartelleria digital, adapta-
des a les necessitats de cada comerç per la 
millora dels seus negocis. Inclou el desen-
volupament o millora de la web corporativa, 
les xarxes socials Instagram i Facebook, així 
com l’ús de cartelleria tipus editable i per-
sonalitzable per a millorar la comunicació 
visual i la imatge de l’empresa. El projecte 
es basa en la formació i l’acompanyament a 

les empreses participants per a aconseguir 
els diferents objectius de la digitalització 
segons les necessitats específiques de cada 
empresa.

Quant a la formació, durant els mesos 
d’abril i maig i juny s’impartiran quatre mò-
duls sobre Instagram, creació de webs, edició 
de vídeos i fotografies per a publicacions 
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“Hem preparat unes plantilles i manuals 
per tal que cada alumne pugui dissenyar 
la seva web, optimitzar les xarxes socials, 
editar vídeos i fotos i fer cartells atractius”.

1. CRÉIXER A INSTAGRAM AMB UNA IMATGE BRILLANT. QUÈ 
ÉS IGTV I COM HO PODEN FER SERVIR ELS COMERCIANTS
- Dilluns i dimecres 21 i 26 /04, de 15 a 19:30 h i 3,10,17 /05, 
de 9:30 a 13:30 h. (5 sessions en format webinar)

2. CREAR LA TEVA WEB AMB ‘WEBNODE’ PER A FER 
CRÉIXER EL TEU NEGOCI
- 27 i 29 d’abril i 4 i 6 de maig de 15 a 19 h. 
(4 sessions de webinar. Total 16 h.)

3. COM EDITAR VÍDEOS PER A CREAR HISTÒRIES I 
FOTOGRAFIA PER A PUBLICACIONS A LES XARXES SOCIALS
- 11, 13 i 18 de maig de 15 a 19 h.
(3 sessions de webinar. Total 12 h.)

4. COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA AMB ‘CANVA’ PER 
DISSENYAR CAMPANYES COMERCIALS
- 19, 24, 26 i 31 de maig de 15 a 19:30 h. 
(4 sessions de webinar. Total 18 h.)

EINES DIGITALS I FORMACIÓ

100% subvencionats pel CORSORCI DE LA FORMACIÓ CONTINUA DE CATALUNYA en el marc del projecte de 
transformació digital i de nous models de negoci adreçat a Microempreses i treballadors autònoms. 

Per a més informació i inscripcions, contacteu amb el Departament de Formació del Gremi: formacio@gremipa.com 
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a les xarxes socials i disseny de cartelleria 
per a comunicació publicitària i campanyes 
comercials. La formació, que serà princi-
palment en modalitat videoconferència, 
és un suport imprescindible per a obtenir 
les plantilles personalitzables i els manuals  
per a posar en pràctica els coneixements 
adquirits. 

“La gran majoria dels flequers són consci-
ents que la presència online és fonamental, 
però els-hi falta temps, eines o seguretat 
per fer servir aquestes eines. Tenen dubtes 
sobre quin hashtag o quina foto posar, quan 
i com publicar, etc. Els falta simplement tenir 
un concepte clar i endreçat de què volen fer 
amb les eines digitals. I és tenint en compte 
això que hem desenvolupat aquest projecte”, 

explica la formadora Georgina Coma, dis-
senyadora gràfica especialitzada en imatge 
gràfica i publicitària i consultora del món di-
gital i multimèdia que fa anys que col·labora 
amb el Gremi.

“Després de mesos estudiant les necessitats 
i particularitats del sector i fent tot un estudi de 
mercat, hem preparat unes plantilles i manuals 
molt elaborats, acabats i senzills d’utilitzar, per 
tal que cada alumne pugui dissenyar la seva 
pròpia web, aprofitar al màxim les possibili-
tats de visibilitat que ens ofereix Instagram, 
editar vídeos i fotos atractives per publicar a 
les xarxes i a la web i fer cartelleria amb un 
acabat professional per il·lustrar visualment 
qualsevol producte o contingut que vulguem 
promocionar”, explica.

Cuidar la imatge
Des del seu punt de vista, “és importan-

tíssim cuidar la imatge a la web i les xarxes. 
De la mateixa manera que no pengem a 
l’aparador un cartell imprès amb l’impresso-
ra de casa i enganxat de qualsevol manera, 
no podem pujar a Internet una foto de mala 
qualitat o un cartell poc atractiu. Tots sabem 
que els nostres productes han d’entrar pels 
ulls, no només a la fleca, sinó també al món 
online. En el fons, la nostra web i les nostres 
xarxes són també aparadors del nostre ne-
goci”, defensa.  

“És important portar a terme una bona 
planificació i organització de les publicacions, 
especialment en un sector com la fleca, on hi 
ha molta estacionalitat quant a productes i 

DIGITALITZACIÓ, EL PRESENT DE LA FLECA
T E M A  D E L  M E S 

1. SENSIBILITZACIÓ PER LA PRESÈNCIA DIGITAL. 
MODEL DE NEGOCI EN L’ECONOMIA DIGITAL
Alfabetització digital, oportunitats, IA, Big Data...
- 5 de maig de 8:30 a 14:30 h.

2. LES PALANQUES DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL
Índex de maduresa digital i àrees claus a digitalitzar. Clients, 
processos i persones com a motivadors de canvi.
- 12 de maig de 8:30 a 14:30 h.

3. CLIENTS DIGITALS
Marketing digital, noves formes de vendre, marketplace, plata-
formes i canals per comunicar-se amb el client...
- 19 de maig de 8:30 a 14:30 h.

4. IMPULSAR LA CULTURA DIGITAL
Canvi de mentalitat digital dins l’empresa. El paper de l’equip i 
les persones en la transformació tecnològica
- 26 de maig de 8:30 a 14:3 h.

WEBINARS PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

100% subvencionats pel CORSORCI DE LA FORMACIÓ CONTINUA DE CATALUNYA en el marc del projecte de 
transformació digital i de nous models de negoci adreçat a Microempreses i treballadors autònoms. 

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



campanyes que podem preveure i planificar 
perfectament”, aconsella. 

Quant a la web, “ha de ser molt visual, amb 
fotos de producte de molta qualitat, i ha de po-
sar èmfasi en el tret diferenciador de la nostra 
fleca, com una mena d’eslògan tipus ‘pa artesà 
amb forn de llenya’, per exemple”. 

En el que respecta a la cartelleria, “ha de 
seguir una línia gràfica que entri pels ulls: 
en dècimes de segon, el cartell m’ha de dir 
moltes coses i m’ha de decidir a comprar. La 
imatge ha de ser impol·luta: de la mateixa 
manera que si em trobo una fleca visualment 
poc agradable a la vista o una dependenta 
amb mal aspecte, no entraré, si la foto és do-
lenta i el cartell està mal fet, tampoc hi aniré 
mai a aquesta fleca”, exclama.

També posa l’accent en l’storytelling a 
l’entorn online. “Amb cada nou producte i 
cada campanya, has de contar una història, 
has de tenir un fil conductor que aparegui a 
totes les publicacions relacionades: xarxes, 
web, banners, vídeos, cartells... És com el 
logotip de la fleca, que te’l trobes a la porta 
abans d’entrar i després a dins, a l’uniforme 
de la dependenta, a la bossa on et posen el 
producte, al sobre de sucre que et posen 
amb el cafè...”, enumera.

D’altra banda, cal pensar que “tenir una 
bona web i una bona presència a xarxes 
socials no ens farà créixer automàticament 
les comandes: l’assumpte és que és impres-
cindible tenir tot això per estar visible a l’en-
torn online, de manera que si hom busca a 
Internet una fleca a Sabadell, per exemple 
trobi la teva. Cada vegada més: si no hi ets 
a Internet, simplement no existeixes”, su-
bratlla. 

Webinars 
Molt relacionat amb tot això, una altra 

iniciativa que el Gremi posa a l’abast dels fle-
quers en l’àmbit tecnològic són els ‘Webinars 
per a la Transformació Digital’, que par-
teixen de la convicció que una empresa que 
integra noves tecnologies, però no inverteix 
en un canvi de mentalitat dels seus líders i 
treballadors, no assolirà mai la transforma-
ció digital d’una forma òptima.

Així, aquest programa de sensibilització 
sobre la transformació digital es divideix 
en 4 sessions, de 6 hores cadascuna, im-
partides al llarg del mes de maig en format 
seminari web i amb metodologia mixta, 
combinant continguts teòrics amb activi-
tats pràctiques i casos d’estudi a debatre 
entre tot el grup. 

L’objectiu és adquirir els coneixements i 
les competències claus en transformació 
digital i tot el que això comporta: cultura, 

màrqueting, capacitat de venda i presen-
cia digital.

La formació serà realitzada per Gina Aran, 

directora acadèmica del programa d’ESADE 
‘Digitalització dels Recursos Humans” i del 
programa ESADE-INGINIUM ‘Recursos Hu-
mans, motor de la innovació i la transforma-
ción digital de la empresa’, amb més de 20 
anys d’experiència com a consultora de Re-
cursos Humans especialitzada en lideratge 
i desenvolupament organitzacional, talent, 
innovació i transformació digital. 

Predicar amb l’exemple: 
nou web i revista digital

El Gremi és conscient que no pot encoratjar 
els agremiats de la importància de l’adaptació 
digital sense predicar amb l’exemple. És per ai-
xò que en els darrers mesos, ha estat treballant 

La revista del Gremi de Flequers de 
la Província de Barcelona també par-
ticipa de la renovació digital que ha 
encetat l’entitat i que té la millora de 
la comunicació amb els agremiats com 
un dels seus principals objectius.
D’aquesta manera, Newspa també fa el 
salt a l’àmbit digital, i comptarà amb 
una secció pròpia dins el renovat web 
del Gremi. 
Es tracta d’un complement de la re-
vista impresa, on es publicaran no-
tícies d’actualitat importants per al 
sector, així com alguns dels contin-
guts de la revista impresa, adaptats a 
l’entorn web. Al site de la revista, els 
usuaris podran accedir a continguts 
molt interessants i útils, com ara re-
ceptes de mestres flequers i articles 
sobre tècnica a càrrec d’experts en 
fleca com Manel Cortés, director tèc-
nic de Newspa.
L’estructura de les pàgines s’ha dissen-

yat per garantir que l’usuari navegui 
de forma senzilla i pràctica. Comptarà 
amb un menú perfectament distribuït 
i visible, que tindrà 7 pestanyes per 
organitzar els continguts. 
La ‘home’ de la pàgina web, estarà 
dividida en blocs per a cada secció: 
Inici, Fleca, Formació, Gremi, Recep-
tes, Tècnica i Proveïdors
El web del Newspa digital s’ha dissen-
yat seguint les tendències de 2020 
i adaptant la seva estructura a una 
millor experiència d’usuari. Estilísti-
cament, destaca per un elegant fons  
gris fosc que fa que els elements 
complementaris de disseny destaquin 
més, com les imatges que apareixen 
en cada secció, creant una major re-
lació de contrast amb l’ús d’altres 
colors, en aquest cas taronja i blanc, i 
reduint la fatiga visual. Així, la pàgina 
web resulta neta, nítida, dinàmica, 
moderna i molt atraient.

‘NEWSPA’ TAMBÉ ES DIGITALITZA

9

El nostre producte 
i la nostra fleca han 
d’entrar pels ulls, 
també a Internet: 
fotos i cartells, 
sempre de qualitat. 

La revista impresa del Gremi es complementarà amb una versió online.
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en un ambiciós projecte intern de digitalització. 
“Aquest projecte és conseqüència de l’objectiu 
principal del Gremi, que és donar suport als 
agremiats. I, per fer-ho, ens cal adaptar-nos a 
les noves realitats de la societat en què vivim”, 
en paraules de Carles Cotonat.

“Amb el nou projecte apostem per millo-
rar els canals de comunicació digitals, en 
primer lloc amb una nova web del Gremi, 
amb un disseny molt més actual i amb 
moltes més funcionalitats. I, per altra ban-
da, amb un nou projecte que és el Newspa 
digital. Amb aquestes noves eines de co-
municació volem que la informació arribi 
millor i més aviat als agremiats i altres pro-
fessionals i públic interessat en el món de 
la fleca i la pastisseria”, indica. Lògicament, 
el Gremi continuarà amb la resta de canals 
de comunicació habituals: circulars, butlle-
tins i la revista impresa bimestral Newspa, 
que és un referent del sector.

El nou web incorpora, a més, “un espai 
on les fleques agremiades poden donar-se 

a conèixer amb una explicació del que fan 
i de les especialitats que elaboren. Així 
mateix, incorpora una guia de proveïdors 
digital, que volem que sigui un primer pas 
cap a una major col · laboració del Gremi 
i de tots els proveïdors i fabricants que 
formen part de la cadena blat-farina-pa”, 
explica Cotonat. “També treballem a digi-
talitzar algunes de les eines amb les quals 
prestem als serveis fiscals i laborals i que 
els agremiats veuran aviat, i que esperem 
que aportin més valor afegit encara als 
serveis que prestem”, completa.

@Gremi-Campus
En aquesta línia de digitalització, el nou 

web del Gremi incorpora un altre element 
amb un gran potencial. “Hem posat en marxa 
el Campus Virtual (@Gremi-Campus) que 
volem que, a curt termini, es converteixi 
en una eina complementaria a la formació 
presencial, on els alumnes tinguin a la seva 
disposició els materials dels cursos i sigui 

un espai de comunicació entre els alumnes i 
formadors”, explica Carles Cotonat, secretari 
general del Gremi. 

”Es tracta d’un entorn digital per a for-
mació digital, webinars i vídeos, i un espai 
de comunicació amb els alumnes”, afegeix 
Montse Ruíz, responsable de Formació del 
Gremi. “Així mateix, serà una plataforma 
que servirà, entre altres coses, per descar-
regar els materials i continguts dels cursos 
presencials. Perquè tot això ho incorpo-
rarem sense perdre la presencialitat en la 
formació, que és fonamental en el nostre 
sector”, aclareix.

‘Receptes prèmium’
Entre els primers continguts que el Cam-

pus Virtual ja ha incorporat destaquen les 
‘Receptes prèmium’, un dels projectes estrella 
de l’Escola Andreu Llargués en l’àmbit de la 
formació digital. Consta de nou vídeos de 
qualitat professional, de 30 minuts cadascú, 
amb receptes d’excel·lència d’especialitats, 5 
flequeres i 4 pastisseres:

- Baguet amb massa mare líquida i baguet 
amb poolish.

- Pans de T80 amb massa mare líquida 
i massa mare dura, amb diferents for-
mats.

- Pa de petita espelta (monococum) amb 
massa escaldada i pa de sègol 100% amb mas-
sa mare.

- ‘Pavé’ clàssic i de cereals (massa d’alta hi-
dratació).

- Pa d’espelta blanca amb llavors de sègol 
torrat 100% massa mare.

-Croissant de mantega recte i cor-
bat.

- ‘Pain au chocolat’ clàssic i bicolor, amb 
barretes de gianduja.

- Els clàssics del brioix: ‘jurassiene’, Nanterre 
i trena alta.

- Panettone: clàssic i 3 xocolates amb fruits 
vermells. 

Mitjançant el campus virtual es pot accedir 
al vídeo i al material addicional: la recepta, un 
glossari tècnic i un dossier tècnic que comple-
menten el seu contingut. Durant 6 mesos, o 12 
mesos en cas d’adquirir el lot complet, es pot 
accedir a aquests continguts en qualsevol mo-
ment i des de qualsevol terminal. 

El programa ‘Next Generation UE’ 
va ser aprovat per la Unió Europea 
fa uns mesos per vehicular ajudes 
comunitàries per impulsar la recu-
peració de la crisi provocada per la 
pandèmia. Espanya és un dels es-
tats més beneficiats pel fons, amb 
140.000 milions d’euros en forma 
de transferències i préstecs per al 
període 2021-2026. Però, l’arribada 
d’aquests diners està sotmesa a la 
presentació projectes concrets per a 
la transició ecològica i digital.
A Catalunya, aquestes ajudes es vehi-
cularan a través del Pla de Reactivació 
Econòmica i Protecció Social, que 
inclou quatre línies: economia per 
a la vida, societat del coneixement, 
digitalització i transició ecològica.
Està previst que les empreses puguin 
fer servir aquest fons per a cofinançar 
projectes d’inversió futurs, sobretot 
en digitalització i sostenibilitat. 
Els camps concrets són dos. En pri-
mer lloc, la transició verda, és a dir, 
la posada en marxa d’estratègies 
d’economia circular, recuperació i re-

ciclatge, protecció del medi ambient, 
productes i serveis sostenibles, etc. I, 
en segon lloc, la transició digital, és 
a dir, el desplegament de nous pro-
ductes i serveis digitals, l’ús d’eines 
tecnològiques de treball, etc.
Encara haurem d’esperar uns mesos 
a què es facin les convocatòries pú-
bliques per poder conèixer els pro-
grames i requisits concrets per poder 
optar als fons de manera formal. No 
obstant això, el Gremi vol començar a 
planificar amb temps les necessitats 
de les empreses poder optar als fons 
quan arribi el moment.
Així, si teniu necessitats o projec-
tes d’inversió futurs en els àmbits 
de la sostenibilitat i de la digitalit-
zació, us agrairíem que contacteu 
amb Vanessa Molina (v.molina@
gremipa.com o 934 871 818), per 
tal de començar a preparar els pro-
jectes conjunts als quals es podrien 
acollir les empreses del nostre sec-
tor i aprofitar així l’oportunitat que 
ofereixen els fons europeus de re-
cuperació.

DINERS EUROPEUS PER A DIGITALITZACIÓ
El Gremi prepararà projectes conjunts d’inversió en sostenibilitat i digitalització 
per tal que la fleca pugui accedir a ajudes del fons ‘Next Generation UE’. 

“El Campus Virtual 
serà una eina 
complementària a la 
formació presencial”.



Digitalització desigual
Cotonat qualifica de “molt desigual” el 

nivell de digitalització actual a la fleca. “Hi 
ha fleques molt actives en xarxes socials 
i que ja han incorporat una estratègia de 
comunicació digital al seu negoci amb molt 
d’èxit. Cada cop més s’està implantant l’e-
commerce, sigui de manera individual o a 
través de plataformes comunes compra 
de mercats municipals, associacions de 
comerciants o altres. És cert que el tiquet 
baix d’algunes compres pot ser un fre a 
l’hora d’adoptar aquests models, ja que la 
distribució es pot menjar el marge, però 
cada cop són més rendibles i, a més, hi ha 
productes, com per exemple les mones, 
que justifiquen aquest model”.

Des del seu punt de vista, “la digitalit-
zació no ha d’estar renyida amb un ofi-
ci principalment manual i artesà com el 
de flequer. De fet, les noves tecnologies, 
correctament aplicades i en la seva justa 
mesura, ajuden a millorar la qualitat de 

vida dels artesans flequers i dels productes 
que s’ofereixen. Pot ser costa més veure la 
seva aplicació en l’obrador, però en el punt 
de venda i en la comunicació, és essencial. 
No hem de perdre el tren de la digitalitza-
ció: el camí és aquest, i un exemple són els 
famosos fons de recuperació europeus, 

coneguts com a ‘Next Generation UE’, que 
aposten bàsicament per projectes de sos-
tenibilitat i digitalització”, subratlla. Els 
agremiats han de saber que el Gremi està 
al seu costat per ajudar-los a pujar a 
aquest tren, no ja del futur, sinó del pre-
sent de la fleca. NEWSPA
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Durant molts anys, els carbo-
hidrats han sigut qualificats 
de manera errònia com a ali-

ments que engreixaven, les investiga-
cions actuals de la medicina nutricional 
i esportiva moderna mostren que els 
productes elaborats amb cereals , en 
particular, són una part essencial d’una 
dieta equilibrada.

EL PA ENRIQUEIX EL MENÚ 
DIARI

En qualsevol cas, el pa per si sol 
no engreixa, més aviat, proporcio-
na valuosos nutrients . Una porció 
(aproximadament, 50 grams) aporta 
entre 100 i 130 kcal. D’aquesta mane-
ra, el pa i la rebosteria contribueixen 
decisivament a mantenir una dieta 
variada i equilibrada. 

Hi ha una sèrie d’ingredients im-
portants en el pa. Depenent del ti-
pus, el pa proporciona minerals com  
magnesi,  ferro, coure, manganès , 
zinc i potassi, així com proteïna ve-
getal i vitamines B essencials, que 
contribueixen al funcionament nor-
mal de funcions corporals impor-
tants.

La importància del pa com a font 
de proteïnes encara se subestima 
sovint. En el rànquing europeu d’ali-
ments proveïdors de proteïnes, ocupa 
el tercer lloc, després de la carn i els 
productes lactis. Al pa, la major part 
de la proteïna es troba en les capes 
externes del gra. Les proteïnes (de les 
quals els blocs de construcció indivi-
duals es denominen aminoàcids) són 
importants per als éssers humans 
perquè contribueixen a un augment 
de la massa muscular i el seu mante-
niment, així com al manteniment dels 
ossos en bones condicions.

Tècnica dels productes artesans

L’alimentació saludable 
Segons els experts en nutrició, almenys la meitat de la 
quantitat diària de calories ha d’estar en forma de carbohidrats 
tot i que, durant molt de temps, aquests elements van ser 
bescantats erròniament com a aliments que engreixaven. 
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Més encara
La piràmide d’alimentació saluda-

ble de molts dels països europeus ge-
neralment recomana menjar quatre 
porcions de cereals, pa, pasta, arròs 
o patates al dia (cinc porcions per a 
persones actives i nens). Una porció 
correspon a pa/ pa integral (aproxima-
dament, 50 - 70 g); brioixeria o panets 
i similars (aprox., 50 - 70 g); musli o 
flocs de cereals (aprox., 50 - 60 g); 
pasta (crua, aprox., 65 - 80 g; cuita, 
aprox., 200 - 250 g), arròs o cereals 
(crus, aprox., 50 - 60 g; bullits, aprox., 
150 - 180 g); i patates (cuites, aprox., 
200 - 250 g, 3 - 4 mitjanes).

Font de fibra
Tant el pa blanc, mixt com l’integral 

són fonts importants de fibra. El pa 
integral, el pa mixt, el pa de sègol i 
el pa cruixent contenen una propor-
ció particularment alta de fibra. Fins 
i tot el pa blanc i els panets contenen 
fibra. Aquestes no són fibres del gra o 
només són parcialment digeribles. Se-
gons els experts en nutrició, almenys 
la meitat de la quantitat diària de ca-
lories ha d’estar en forma de carbo-

hidrats. El cos els utilitza lentament. 
Són preferibles els productes elaborats 
amb cereals integrals, grans o llavors.

El llarg camí del gra de blat
Perquè la farina sigui d’alta qualitat, 

el blat ha d’haver-se conreat amb cu-
ra. I la collita, l’emmagatzematge i el 
processament també han de complir 
els requisits més estrictes. Això és del 
que parlarem als següents epígrafs.

EL BLAT ÉS UN PRODUCTE 
VALUÓS 
El primer pas té lloc en el molí de 
grans: allí, es prenen mostres de cada 
enviament i s’examinen en el labora-
tori per a verificar la seva qualitat i 
possibles danys. L’objectiu de la mòl-
ta és separar les tres parts més im-
portants del gra: salvat, endosperma 
i germen. Això requereix nombroses 
operacions.

Neteja
Abans de moldre, el gra es neteja 

de components que no són gra, per 
exemple, brutícia de ferro, llavors 
de males herbes, pedres, pols, palla, 

feristeles , etc. Les capes exteriors 
també se separen mitjançant un pro-
cés de pelat.

Triturat
A continuació, el gra net es tritura 

entre corrons en diverses operacions. 
Després de cada passada (hi ha de 
10 a 20 etapes de mòlta en total) , La 
mòlta es tamisa i els subproductes 
se separen, controlen i classifiquen 
segons el volum.

Farina + sèmola 
Depenent de com de fi s’hagin mòlt 

els grans, es fa una distinció entre: 
farina (molt gruixuda, on només la 
farina integral ha de contenir ger-
men) , sèmola gruixuda (sense clos-
ca) , semolina (sèmola fina o farina 
‘adherent’ ) , i f inalment farina fina. 
Totes aquestes variants també estan 
disponibles com a productes inte-
grals, encara que no s’hagin separat 
prèviament els components del gra. 
Controlada per complicats sistemes, 
la farina finalment arriba a les sitges, 
on es reposa i s’emmagatzema per-
què maduri.

Control estricte
Els laboratoris de l’empresa, equi-

pats de manera moderna, garanteixen 
un control constant, tant del gra com 
dels productes intermedis del procés 
de mòlta, així com del producte final, 
la farina.

El camí 
A la fleca, basten pocs ingredients 

bàsics per a enfornar pa i brioixeria: 
farina, aigua, massa mare, sal i llevat…
.i un bon professional, és clar. 

Però molts forners també usen es-
pelta, mill, ordi i civada. A més, les lla-
vors de gira-sol o carabassa, sèsam, 
llinosa, nous, fruites seques, verdures i 
espècies, que afegeixen varietat i sabor 
a la massa.

Tipus de cereals

• Blat
• Sègol
• Espelta
• Ordi 
• Civada
• Mill
• Amarant
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Blat
A causa de l’alt contingut en gluten, 

el blat tou és fàcil d’enfornar. Per tant, 
és ideal per a fer pa i brioixeria. El blat 
dur, d’altra banda, s’utilitza principal-
ment per a fer pasta. El blat és general-
ment una font de proteïna i fibra baixa 
en greixos i conté fòsfor i manganès, 
entre altres minerals.

Sègol
També prospera en àrees més fres-

ques i humides. Té un baix contingut de 
gluten, per la qual cosa sovint s’agrega 
una certa proporció de blat a la farina 
de sègol per a millorar la seva capacitat 
de processament. El gra és una font de 
fibra i proteïna, ric en àcid fòlic i mine-
rals com el fòsfor i manganès. El pa de 
sègol i els productes enfornats tenen 
un sabor particularment picant.

Espelta
És un dels tipus de gra per fer pa més 

antics; és una forma de blat ‘desclos-
cat’. L’espelta és rica en proteïnes i fibra, 
rica en niacina, magnesi, fòsfor, coure, 
ferro, manganès i zinc i una font de 
vitamina B1, àcid pantotènic, vitamina 
B6, àcid fòlic i potassi. Per cert, l’espelta 
verda no és un tipus de gra separat, si-
nó l’espelta que es va collir en un estat 
semimadur.

Ordi
A causa de la seva baixa demanda 

de clima i sòl, aquesta antiga planta 
conreada es troba pràcticament es-
campada per tot el món. S’utilitza prin-
cipalment per a enriquir pans mixtos. 
En particular, l’ordi és una font de pro-
teïnes, fibra, fòsfor, coure i manganès.

Civada
Es caracteritza pel seu contingut en 

vitamina K, fòsfor, coure, ferro i man-
ganès, així com per la seva aportació 
de fibra i proteïnes. La civada s’utilitza 
en particular per a pans mixtos i per 
a la producció dels coneguts flocs de 
civada (per exemple, en musli).
Mill

És un terme col·lectiu per a diferents 
tipus de grans amb grans rodons pe-
tits. El mill es recomana per a farinetes, 
guisats o com a guarnició (similar a 
l’arròs). El mill també conté els oligoe-
lements, coure, ferro i manganès.

Amarant
Segons les nostres receptes tradi-

cionals, el ‘gra dels inques’ només és 
apte per a enfornar de manera limita-

da. No obstant això, es pot agregar 
a altres tipus de farina. L’amarant és 
ric en fibra, magnesi, fòsfor, coure, 
manganès, zinc i ferro, i una font de 
proteïnes, àcid fòlic, àcid pantotènic, 
calci i potassi. 

ALGUNES PREGUNTES 
FREQÜENTS I LES SEVES 
RESPOSTES

Quins additius estan 
permesos?

Els additius alimentaris són subs-
tàncies molt eficaces. S’utilitzen en 
quantitats molt petites. Tots els ad-
ditius amb E estan aprovats a la UE 
i, per tant, també a Espanya estan 
subjectes a una prova estricta per a 
garantir que són segurs per a la salut. 
Per exemple, es permet l’ús d’emulsi-
onants, que faciliten la congelació, 
descongelació i enfornat, també am-
plien i milloren la manipulació de les 
masses forneres, que són així més 
aptes per a tota mena de processos. I 
l’ús de fosfats i glicèrids assegura una 
agradable crosta. També es permeten 
diversos colorants i saboritzants. És 
obligatori etiquetar o enumerar amb 

precisió tots els ingredients i additius 
per al pa i pastisseria envasada.

Què és el que fa pa 
de blat integral?

En la producció de pa integral, el 
forner ha d’utilitzar farina integral 
100% a la qual no es pot agregar fari-
na blanca per a millorar el seu volum. 
La farina integral conté més vitami-
nes, minerals i fibra, ja que aquests 
valuosos components es troben en 
les capes externes del gra. Els produc-
tes integrals no necessàriament han 
de ser de segó gruixut, també es pot 
moldre de manera molt fina. Els ex-
tractes torrefactats de malt s’utilitzen 
per a donar un color fosc i cert aroma 
als productes que no són integrals.

Què fer si apareix 
floridura en el pa

Tan aviat com un tros de pa co-
menci a rovellar-se, ha de rebutjar-se 
per complet! Només tallar les àrees 
infectades no és suficient, ja que la 
majoria de les espores de floridura 
creixen a l’interior del pa en forma de 
con (sovint no són visibles a simple 
vista!). Llavors: sense excepció, a les 
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deixalles residuals amb ell! (tampoc 
són vàlids per alimentar als animals!; 
la floridura dels aliments conté subs-
tàncies cancerígenes que són nocives 
per a la salut). 

Què té de diferent el 
gra conreat orgànicament?
En agricultura ecològica s’eviten els 
abonaments sintètics i minerals. Tam-
bé estan prohibits els fungicides, in-
secticides, herbicides i llavors nocives. 
Per aquesta raó, canviar la rotació de 
cultius (per exemple, blat - espelta 
- sègol - civada) juga un paper im-
portant. Els agricultors orgànics uti-
litzen insectes beneficiosos com les 
marietes per a combatre els pugons i 
altres plagues, i sofre contra possibles 
malalties fúngiques.

El pa i la brioixeria estan 
contaminats amb pesticides?

Existeixen nivells màxims legals per a 
residus que mai no han d’excedir-se. El 
control oficial d’aliments generalment 
no detecta nivells elevats de pesticides 
en els productes. Pel que, generalment, 
es considera que el gra només està 
lleugerament contaminat; per això és 
tractat degudament en les farineres 
abans de la seva mòlta. No obstant 
això, atès que els contaminants gene-
ralment s’acumulen en les capes exter-
nes del gra, el pa integral pot veure’s 
més afectat. Tanmateix, els experts en 
nutrició i salut asseguren (sense cap 
dubte) que els productes integrals són 
els millors per a la salut.

SOBRE AL·LÈRGIES I 
INTOLERÀNCIES

Què és una al·lèrgia 
alimentària?

Una al·lèrgia alimentària clàssica és 
una reacció excessiva del sistema im-
munitari davant de substàncies inofen-
sives -per a les persones sanes- que el 
cos veu com a substàncies estranyes 
(al·lergògens).

En el cas de la intolerància alimentà-
ria, els símptomes no són causats per 
una reacció exagerada del sistema im-
munitari, sinó per components dels ali-
ments. Així, la intolerància als aliments 
és un defecte enzimàtic congènit o ad-
quirit. Té lloc sense formació d’anticos-
sos i sense sensibilització del sistema 
immunitari. Una reacció d’intolerància 

pot basar-se en desencadenants tòxics, 
al·lèrgics, bioquímics o psicològics. Les 
intoleràncies alimentàries més comu-
nes són:

- intolerància a la lactosa
- intolerància a la histamina
- malabsorció de fructosa
Els símptomes de l’al·lèrgia alimen-

tària i la intolerància alimentària són 
molt similars, per la qual cosa sovint 
és difícil diferenciar-les.

Què és l’etiquetatge 
d’al·lergògens?

L’etiqueta d’al·lergògens destaca de 
forma expressa els ingredients amb 
potencial al·lergogen que s’utilitzen en 
un aliment. Les persones al·lèrgiques 
afectades poden obtenir així una mi-
llor informació. Aquest etiquetatge és 
obligatori en tots els aliments enva-
sats. Des del 13 de desembre de 2014, 
d’acord amb l’Ordenança d’informació 
sobre al·lergògens, també s’ha de pro-
porcionar informació sobre ingredients 
al·lergògens per a productes oberts.

A qui s’aplica l’Ordenança d’in-
formació sobre al·lergògens? 

Com informo correctament?
L’Ordenança d’informació sobre al-

lergògens s’aplica als operadors d’em-
preses alimentàries, inclosos els prove-

ïdors de serveis de servei d’àpats col-
lectius (per exemple, escoles, jardins 
d’infància, restaurants...) que lliuren 
aliments sense envasar als consumi-
dors finals.

Què és el gluten? 
El gluten és una mescla de proteïnes 

que es troba en moltes de les varietats 
de cereals que usem en panificació, i 
que es forma en barrejar aigua. Els més 
comuns, com ara blat, sègol, ordi i ci-
vada, així com els seus orígens i creus 
(per exemple, triticale, espelta, espelta 
verda, emmer -o pisana-, einkorn -o 
espelta petita- així com el kamut) con-
tenen gluten.

És el pa realment vegà?
El pa que consta només dels ingredi-

ents bàsics, és a dir, farina -i massa mare 
feta amb ella-, llevat, aigua i sal, és vegà. 
No obstant això, els vegans han d’anar 
amb compte amb addicions com a mel, 
llet, iogurt o ous. També és aconsellable 
parar esment a la L-cisteïna (E 920) en 
estudiar la llista d’ingredients.

Quantes calories té el pa?
El que busquen les persones preo-

cupades per la nutrició és que el pa 
sigui saludable i amb poques calories.

Però, quantes calories té realment 
una porció de pa de 100 g? Doncs, 
depèn de la varietat, és clar. 

Com a regla general, els pans inte-
grals són els de menys poder calorífic. 
El pa mixt se situa en valors mitjans. 
Per 100 grams de pa:

- Unes 190 kcal per cereals integrals.
- Unes 220 kcal per pa mixt.
- De 240 a 260 kcal per pa blanc. 
Hem de considerar que les addici-

ons, com a llavors oleaginoses, nous, 
llet o iogurt augmenten les calories 
d’una porció. NEWSPA

“Els símptomes de 
l’al·lèrgia i la intole-
rància alimentàries 
són molt similars; 
sovint és difícil 
diferenciar-les”.
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MANEL CORTÉS
L A  T È C N I C A  D E L  P A  E N  V E U  A L T A

CAMBRES DE FERMENTACIÓ
CONTROLADA   A MIDA

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.

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.  

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. 
  

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.

365 dies
SERVEI DE 

MANTENIMENT 

24 hores

Les nostres cambres s’adapten a qualsevol espai

frigual
ESPECIALISTES EN  FERMENTACIÓ CONTROLADA

frigual anys
innovant

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

www.frigual.com 
export@frigual.com 
facebook.com/frigual Segueix-nos

anunci news pa 235x165maig2016.indd   1 04/10/16   10:15

INGREDIENTS

Ingredients per massa bullida 
• 600 g de flocs de civada, rosella, sèsam i 
pipes gira-sol (parts iguals). 
• 400 g de semolina  
• 100 g de llevat premsat 
Barrejar tot
• 1.500 g d’aigua bullint en una font de 
calor
Afegir els flocs i el pa ratllat i barrejar fins 
que espesseixi. Deixar refredar, tapar i reser-
var fins al seu ús.

Ingredients massa
• 1.200 g farina de força
• 800 g de farina integral procedent de blat 
de força 
• 750 g d’aigua a 15 ºC aprox
• 60 g de llevat premsat 

ROL DE CIVADA I SEMOLINA  
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www.utilcentre.com | info@utilcentre.com
C/ Joan Armengol, s/n 08770

SANT SADURNÍ D'ANOIA (Barcelona)
T.93 891 31 41 | M.609 431 713

OU-OLI

GELATINA

Nou Model

XOCOLATA

"¿Sol·liciti demostració !!"

Els especialistes en Pistoles

Llistat d’ingredients

Aigua+ farina de blat+ flocs de 
civada+ sèsam+ pipes de gira-
sol+ rosella+ massa mare+ lle-
vat+ sal+ atzerola

Informació per a al·lèrgics

*Conté gluten.

Valors nutric ionals  per 
100 g de producte. Càlculs 
basats per aquesta recepta

• Valor energètic= 941 KJ-225 kcal
• Lípids= 2 g
• Glúcids= 43 g
• Pròtids= 8,9 g
• Sal= 1,1 g

• 2.500 g de massa escaldada 
• 1.500 g de massa mare (Levain)
• 75 g de sal 
• c/s de millorant (atzerola) 
6.885 g total massa (400 g x 17 peces). 

PROCEDIMENT
• Pastar fins a aconseguir una massa amb 
el gluten format. 
• Deixar reposar la massa en bloc durant 
60’, aprox. 
• Dividir i formar peces allargades de 47 
cm, aprox. 
• Donar-li forma (tipus ensaïmada, veure 
foto). 
• Enfarinar amb sèmola per damunt. 
• Posar a fermentar a 26 °C durant 60’. Po-
sar ara 60’ en fred a +8 °C durant 60’ mínim. 
• Coure a temperatura mitjana amb vapor 
en entrar el pa al forn; a la meitat de la coc-
ció, obrir el tir i baixar temperatura per a 
coure cruixent.
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ÀNGEL ZAMORA
PA DE BLAT ‘POPULATION MINERVOIS’

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

L a farina de ‘Population Miner-
vois’ és una barreja de diferents 
varietats recuperades de blat. 

Les llavors es sembren juntes en el ma-
teix camp, per a una major resistència da-
vant el vent i les plagues. Són sembrades 
també amb una lleguminosa anomenada 
‘pois carré’, de manera que la sinergia 
fixa el nitrogen a terra. Tot això ajuda a 
recuperar camps de cultiu pobres i en 
desús, i facilita i dóna poder al treball dels 
agricultors. A ‘La Fogaina’ estem fent ser-

vir aquesta farina de ‘Moulin de Colagne’ 
tipus T80.

Elaboració
Pastarem 12 minuts en primera amb 

tots els ingredients, excepte el ‘bassinage’. 
Després, afegirem el ‘bassinage’ a poc a 
poc, pastant cinc minuts més en segona 
velocitat. El ‘bassinage’ serà més o menys, 
depenent de l’extracció de la farina o el 
tipus de molí.

Després, fermentarem en bloc durant 
18

Aquesta elaboració utilitza una farina feta amb una 
barreja de diferents varietats recuperades de blat.

El gust del blat antic

INGREDIENTS

- 1.000 g de farina.
- 20 g de sal.
- 680 g d’aigua. 
- 220 g de massa mare.
- 70-100 g de ‘bassinage’.
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Recepta 

col .leccionable 

a la pàg. 39

 

‘Moulin de Colagne’

Deixem reposar 15-20’, boleiant 
peces de 850 g. Deixem reposar 
15-20’.

Formem en estil ‘batard’ o ‘xusco’ 
i col·loquem en ‘bannetone’, 
deixant fermentar a 5 ºC entre 18 
i 30 hores.

Fem una grenya a l’estil 
‘polka’ i enfornem a 265 °C 
a l’entrada, baixant després a 
230 °C i daurant 35 minuts 
més i 10 minuts amb el tir 
obert.

1 22 3

4

tres hores, donant un plec a l’hora i fer-
mentant a 26 °C.

A continuació, preformarem boleiant 
suaument peces de 850 g i deixarem repo-
sar entre 15 i 20 minuts.

Seguidament, formarem en estil ‘ba-
tard’ o ‘xusco’ i col·locarem en ‘bannetone’, 
deixant fermentar a 5 °C durant un temps 
d’entre 18 i 30 hores.

Fet això, farem una grenya a l’estil ‘polka’ 
i enfornarem a 265 °C a l’entrada, baixant 
després a 230 °C durant 35 minuts més i 10 
minuts amb el tir obert. NEWSPA

Pastem 12‘ en 1a, afegim el 
‘bassinage’ i pastem 5’ en 2a. 
Fermentem en bloc 3 h a 26 ºC, 
donant un plec a l’hora.

1



ÀNGEL ZAMORA
MONA DE ‘LA FOGAINA’

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

A  ‘La Fogaina’, hem desenvolupat 
una versió molt nostra de la 
típica mona de Pasqua, que us 

compartim aquí, pels lectors de la revista 
Newspa.  

S’ha de pastar 8’ en primera i 10’ en 
segona a 23 °C. Per a un pastat millorat, 
incorporar la massa vella, la meitat del 
sucre i el llevat en la segona part del pas-
tat. Boleiar peces de 2.200 g i fermentar 
40-60’. Desgasif icar, tornar a boleiar 
amb forma rectangular i deixar reposar 
de 12 a 15 h a 2-3 °C.

Estirar, fer un plec doble i un de simple 

i reposar en fred 1 h. Estirar a 6 mm, 
tallar rectangles de 55x6 cm (ajustar 
el llarg a la mida desitjada de la coro-
na final) . Aplicar dos talls longitudinals 
deixant 1 cm sense tallar, de manera que 
quedin 3 tires de 2 cm d’ample. Trenar i 
unir els extrems amb cura, quedant una 
trena en forma de corona.

Fermentar de 2 a 3 h a 26 °C, pintar 
amb ou i coure 15’ a 150 °C + 5’ a 170 °C.

Pintar amb almívar, decorar amb el 
‘crumble’ i el sucre perlat i el toffee. Si es 
vol, es pot omplir de nata, crema, tòfona, 
etc. NEWSPA

20

Us proposem una versió de la mona de Pasqua amb 
brioix fullat, ‘crumble’ d’ametlles i un toc de toffee.

La nostra mona

INGREDIENTS 
‘CRUMBLE’ 
D’AMETLLES

- 100 g de farina fluixa. 
- 100 g de sucre daurat. 
- 100 g de farina d’ametlles.
- 100 g de mantega molt freda. 
- 100 g d’ametlla laminada. 
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Delícia pasqual

Pastar 8’ en 1a i 10’ en 2a a 23 ºC. 
Boleiar peces de 2.200 g i fermentar 
40-60’. Desgasificar, donar forma 
rectangular i reposar 12-15 h a 2-3 ºC.

Fer un plec doble i un de simple, 
reposar en fred 1 h. Estirar a 6 
mm, tallar rectangles, fer dos talls i 
trenar en forma de corona.

Pintar amb almívar, decorar amb el 
crumble i el sucre perlat i el toffee.

1 2

4
Fermentar 2-3 h a 26ºC, pintar amb 
ou i coure 15’, a 150 ºC + 5’ a 170 ºC.

3 
INGREDIENTS TOFFEE

- 120 g de sucre. 
- 120 g de nata. 
- c/s sal (un pessic, al gust).
- 85 g de mantega.
- c/s vainilla, per aromatitzar.

INGREDIENTS BRIOIX 
‘FEUILLETÉE’
- 1.000 g de farina tipus T55.
- 400 g d’ous.
- 120 g de llet.
- 20 g de sal. 
- 120 g de sucre. 
- 30 g de llevat fresc. 
- 250 g de mantega. 
- 300 g de massa de brioixeria 
(croissant, brioix o massa mare 
de panettone).
- 500 g de mantega per al 
laminatge (estirar a 35x25 cm).
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L A  R E C E P T A  C L À S I C A

Endolcint l’estiu: mengem coca!

- 1.000 g de farina W350 
- 20 g de sal 
- 100 g de sucre 
- 100 g de llet condensada 
- 175 g de mantega
- 300 g d’ous 

- 10 g de millorant 
- 30 g de rom 
- 40 g de llevat
- 120 g d’aigua
- c / s de ratlladura de llimona 
- c / s de canyella i de vainilla 

INGREDIENTS

PROCÉS OPERATIU 

 · Aquesta delícia té el seu origen en els 
països mediterranis, on es consumeix 
la nit abans de la festivitat de Sant 
Joan, és a dir, el solstici d’estiu. 

 · Es tenia per costum menjar la 
coca al camp o al carrer, a l’aire 
lliure, i remullada amb vins 
escumosos o vins dolços.

ORIGEN I TRADICIÓ

- Pastar tots els ingredients 
junts, menys la mantega. 
Un cop format el gluten, 
afegir-hi la mantega. 
I una vegada feta la massa, 
fer una prefermentació de 
15 minuts. 

- Dividir al pes desitjat, te-
nint en compte que perd un 
20 %. Dividir la massa en 
800 g. Funyir i deixar repo-
sar 10 minuts. 

- Estirar en forma ovalada amb 
corró (aprox. 45 x 30 cm). 
Expandir una capa fina de mas-
sapà rebaixat i decorar amb 
trossos de fruita confitada (me-
ló, taronja, cireres, síndria). 

- Fermentar i escampar-hi pin-
yons per sobre i cobrir amb sucre 
en gra. Enfornar a 220Cº amb el 
tir obert.

1 3

2 4

COCA DE SANT JOAN
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NewsGREMI
I N F O R M A C I Ó  G R E M I A L  D E L  S E C T O R  F L E Q U E R  I  P A S T I S S E R

TROBADES TELEMÀTIQUES

Carles Cotonat, Montse Ruiz, Mari Cruz Barón i dues 
agremiades, entre els convidats a la versió online de la fira.

El Gremi participa a 
InterSICOP LIVEConnect

Amb l’esclat de la crisi sanitària, tot 
tipus d’esdeveniments han hagut 
de replantejar-se per poder-se cele-

brar respectant totes les mesures higièniques 
i sanitàries que impedeixin contagis evitables. 
En molts casos, s’ha optat per aprofitar les 
eines digitals a l’abast de tothom i convertir 
els actes presencials en esdeveniments online. 
Un bon exemple d’això és InterSICOP, el Saló 
Internacional de Fleca, Pastisseria, Gelateria, 
Cafè i Equipament, que, abans que la Covid fes 
la seva aparició, es celebrava presencialment 
cada any a Ifema (Madrid). 

Donada la situació excepcional, la fira s’ha 
reinventat per passar a celebrar-se a través de 
la nova plataforma online InterSICOP LIVE-
Connect, que “neix amb l’objectiu d’impulsar 
la visibilitat de el sector, dinamitzant la seva 
activitat comercial i creant un ecosistema de 
coneixement, formació, capacitació i inte-
ractuació entre els professionals”, segons els 
organitzadors. 

Un març ben carregat
Així, de l’1 al 28 de març es van celebrar una 

infinitat d’activitats sectorials al voltant de 
sis grans eixos temàtics: mercat, salut, sabor 
i qualitat, tradició i ofici, innovació i tendèn-
cies, i sostenibilitat. Els organitzadors ho van 
presentar com “una innovadora plataforma 
digital dotada d’un nou sistema d’intel·ligència 
artificial que permet donar lloc a espais de net-
working per potenciar contactes afins d’oferta, 
demanda i a una font de continguts d’interès 
sectorial”.

Sigui com sigui, es preveu que sigui una 
convocatòria online transitòria fins el febrer 
de 2022, quan s’espera poder tornar al format 
presencial. 

El Gremi de Flequers de la Província de Bar-
celona i l’Escola de Flequers Andreu Llargu-
és, com no podia ser d’altra manera, van ser 

convidats a formar part d’aquest ambiciós 
esdeveniment. Institucionalment, ho van fer 
de la ma del secretari general,   Carles Cotonat, i 
la directora de Formació, Montserrat Ruiz, que 
van participarcom a ponents a les Jornades 
Iberoamericanes de Fleca, organitzades per 
la Confederació Espanyola d’Organitzacions 
de Fleca (Ceoppan) en el marc d’lnterSICOP 
LIVEConnect. 

En concret, Cotonat i Ruíz van fer les se-
ves intervencions el 3 de març, en el decurs 
de la sessió ‘Escoles de Fleca. Adequació dels 
actuals models de formació a les necessitats 
del sector’. En l’acte, moderat pel president de 

Ceoppan, Eduardo Villar, es va poder conèixer 
com funcionen diferents escoles flequeres 
adscrites a Ceoppan, així com analitzar l’estat 
de la formació i de l’ocupació en vuit països de 
l’àmbit iberoamericà.

Durant les seves intervencions, Cotonat i 
Ruíz van compartir amb els assistents la histò-
ria d’èxit de l’Escola de Flequers Andreu Llargu-
és al llarg dels seus més de 25 anys d’antiguitat, 
fins a convertir-se en un centre formatiu de 
referència d’àmbit internacional, gràcies a la 
seva aposta per l’excel·lència de la ma de mes-
tres flequers de prestigi mundial. També van 
explicar que el centre imparteix formació espe

Carles Cotonat i Montse Ruíz van explicar la 
tasca de l’Escola Andreu Llargués a les Jornades 
Iberoamericanes de Fleca de Ceoppan.
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COPAN21, ‘ESMOLLANT EL NOSTRE FUTUR’

Dins de l’ambiciosa programació d’InterSICOP per aquest any, 
marcat per les restriccions derivades de la pandèmia, destaca CO-
PAN21, el gran congrés del pa, celebrat entre el 2 i el 4 de març en 
col·laboració amb l’Associació Espanyola de la Indústria de Fleca, 
Brioixeria i Pastisseria (Asemac) i desenvolupat a la plataforma 
InterSICOP LIVEConnect sota el lema ‘Esmollant el nostre futur’

Aquesta cita ineludible per a les empreses i professionals de tota 
la cadena de valor del sector del pa va abordar a través de diverses 
sessions els reptes i tendències que marcaran el futur de la panifi-
cació. Reconeguts experts van formar part d’un complet programa, 
en el qual es van presentar dades de mercat i es van desenvolupar 
temes claus lligats a normatives, nutrició i funcionalitat, matèries 
primeres, consumidor, sostenibilitat, i innovació.

Així, José Miguel Herrero Velasco, director general de la Indústria 
Alimentària del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, va 
parlar sobre ‘La norma de qualitat del pa un any després’; Antonio 
Escribano, metge especialista en Endocrinologia i Nutrició d’IFEMA, 
sobre la “Funcionalitat del pa en l’alimentació diària i esportiva’; i 
Pedro Suárez, de Ramón y Cajal Abogados, sobre ‘La nova normativa 
sobre pràctiques deslleials en la cadena alimentària’.

També es va celebrar una taula sectorial sobre ‘Els nous reptes del 
sector abans el nou escenari’, amb presidents de diferents associaci-
ons del sector. Així mateix, representats de la indústria, la distribució 
comercial, la restauració, els  punts de venda i els consumidors van 
aportar les seves visions sobre el moment actual de la fleca, la bri-
oixeria i la pastisseria.

Per a Asemac, va suposar una extensió de les jornades de reflexió 
sectorial que anualment convoca l’associació.

NEWS GREMI

cialitzada, contínua i a mida, i té la capaci-
tació per emetre els certificats de professio-
nalitat de les especialitats de fleca i brioixeria. 
L’Escola “mira al futur apostant per la formació 
en línia, per l’elaboració de productes més sa-
ludables, artesanals i per una pastisseria més 
creativa”, segons Cotonat.

“Va ser un debat molt interessant, perquè 
ens va permetre comparar diferents models 
formatius d’Espanya i Amèrica Llatina”, valo-
ra Ruíz. “Es van interessar molt per la nostra 
Escola, ja que és un referent d’àmbit inter-
nacional. Vam rebre felicitacions pel model 
d’Escola i l’oferta formativa. Per a nosaltres, 
és imprescindible donar-nos a conéixer en 
tot tipus de foros i àmbits, així que ens vam 
prendre la invitació a participar a InterSICOP 
LIVEConnect com una oportunitat. Vam poder 
presentar la nostra proposta de formació al 
món llatinoamericà, que constitueix un mercat 
emergent enorme i molt dinàmic. Sobretot ara, 
que hem llançat les video-receptes en castellà 

i volem implementar formació online a través 
del Gremi Campus”, indica.

En femení
L’Escola de Flequers Andreu Llargués, 

tanmateix, també va tenir un paper re-
llevant en un altre activitat molt espe-
cial dins la programació d’InterSICOP: la 
trobada de dones flequeres i pastisseres 
‘SICOP en femení’, una iniciativa en com-
memoració del Dia internacional de la 
Dona. Va concentrar diverses ponències, 
col·loquis i taules rodones amb la partici-
pació d’algunes de les professionals més 
importants del sector de la panificació, i 
amb la dona i el seu paper a la fleca com 
a eix central del debat. Una de les reco-
negudes professionals flequeres que hi 
van participar va ser la Mari Cruz Barón, 
sotsdirectora de l’Escola Andreu Llargués, 
qui va se convidada al col·loqui ‘Mans en 
formació’, sobre diferents experiències 

de formació en el món de la fleca, des de 
diferents rams i perspectives. 

“Va ser una experiència molt enriquidora”, 
relata Barón. “Em van contactar perquè volien 
visibilitzar la tasca de les dones a la formació 
flequera. Vaig explicar el que fem a l’Escola i 
qui som, la formació que impartim i la nostra 
filosofia.  Segons la meva experiència com a 
formadora, els alumnes busquen algú que de-
mostri professionalitat per formar-los i no els 
importa molt el sexe de la persona. És veritat 
que tot ha canviat molt des dels meus inicis al 
sector: abans, costava molt més trobar dones a 
la fleca, i més encara com a formadores. Quan 
vaig començar, a les classes, era molt normal 
que fos jo l’única dona, però ara ja no. Sense 
anar més lluny, al darrer curs que vam fer, de 26 
persones, 8 érem dones. La veritat és que no he 
tingut gaires problemes per la meva condició 
de dona durant la meva carrera. La fleca és un 
ofici que requereix molta passió i perfeccionis-
me, tinguis el sexe que tinguis”, analitza.

Mari Cruz Barón, 
Meritxell Ventura 
(imatge esquerra) i 
Mònica Gregori (imatge 
dreta) van ser 
convidades a la iniciativa 
‘SICOP en femení’, 
amb motiu del Dia 
de la Dona.
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Tu poses l’art.

Nosaltres la 
tecnologia.

Sermont presenta la gamma de divisores de massa 

Daub. Les divisores hidràuliques divideixen la massa 

en formats rectangulars, quadrats i triangulars. Les 

bolejadores compactes manipulen la massa amb 

delicadesa. Les de modelat amb reixa lateral permeten 

dividir el pa artesanal després d’un període llarg de 

fermentació. I les volumètriques, gràcies al seu sistema 

precís de buit, crea porcions de massa iguals, fins i tot 

les molt hidratades. Amb Daub, divideix i venceràs.

DAUB  
Divisora 
de massa.

El pa del futur
També hi va participar a ‘SICOP en femení’ l’agremiada  Mònica 

Gregori, de L’Obrador dels 15 (Barcelona), qui va participar en una 
trobada online sobre ‘Pans saludables, pans del futur’. “Vaig donar 
la meva visió sobre cap a on veig que ha d’anar la fleca. Penso que 
hem d’anar posant capes de valor afegit per diferenciar-nos de la 
gran indústria, elaborant productes molt personalitzats i específics”, 
explica Gregori. “Pots fer un pa bo, amb bon aroma, bon gust i bona 
durabilitat. Però, a més, el pots fer nutritiu afegint llavors, fruits secs, 
algues, panses, nous, formatge, sobrassada... Això és un altre esglaó. 
Però, pots afegir encara una altra capa, fent-lo, a més a més, saluda-
ble, i fins i tot probiòtic i preventiu de malalties de l’aparell digestiu, 
utilitzant massa mare de cultiu en la proporció adequada, i fent servir 
blats antics i ancestrals, que tenen una gran digestibilitat”, assenyala.

Del Màster a SICOP
Per la seva part, una altra reconeguda agremiada i alumna de la se-

gona edició del Màster en Fleca d’Excel·lència de l’Escola Andreu Llar-
gués: Meritxell Ventura Falsina, de L’Espiga d’Or (Caldes de Montbui), 
convidada a una presentació de ‘SICOP en femení’ sobre ‘Processos 
d’elaboració, amassat i fermentació’. “Em van contactar perquè em 
coneixien gràcies al Màster”, explica Meritxell Ventura. “Cadascuna 
de les participants vam presentar un vídeo on explicàvem diferents 
elaboracions: en el meu cas, un pa maltó de dos colors, un ‘xusco’ amb 
farina eco i una corona bordolesa (aquesta darrera, per cert, la vaig 
aprendre en el Màster). Després, ens van fer preguntes sobre temes 
tècnics i, també, sobre conciliació familiar i experiències com a dones 
flequeres. En el meu cas, som tres germanes, i penso que els meus 
pares no esperaven que continuéssim el negoci familiar. De fet, quan 
vaig ser mare, a la feina van fer una aposta sobre quant temps trigaria 
en deixar-ho. Em vaig emprenyar moltíssim! 13 anys després, aquí 
segueixo, ogullosa de mantenir viu el llegat de la meva família, que es 
remonta als anys 40”, narra.  Creu que “les dones potser som més fines 
treballant, mirem més l’estilisme del producte final, som més curioses 
i exigents per aconseguir un resultat més pulit”. 

Valora positivament la celebració d’iniciatives com InterSICOP 
LiveConnect per mantenir la fleca en contacte malgrat la pandèmia. 
“Durant tota la crisi sanitària, hem estat en primera línia des del 
començament, i de vegades sembla que ningú s’en recorda, com 
per exemple sí es fa amb els sanitaris, merescudament. La fleca es 
va amotllar a la situació  des del dia 1, garantitzant totes les mesures de 
seguretat i ihigiene quan no hi havia manera de trobar mascaretes ni gel, 
vam posar en marxa el servei a domicili per garantir el subministrament 
als nostres veïns... Ens vam saber adaptar i reinventar en temps rècord, i 
això ho hem de visibilitzar i posar en valor”, conclou. NEWSPA
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Inscripcions obertes per al concurs 
‘La Millor Coca de Sant Joan’ 

El concurs per reconèixer la millor 
coca de Sant Joan de Catalunya i 
Balears ja ha obert les inscripcions. 

Aquest any, el certamen vol reconèixer la 
tasca constant del sector forner i pastisser 
durant tota la pandèmia, lluitant per man-
tenir vives les tradicions gastronòmiques 
del país. 

Convocatòria oberta 
El concurs, organitzat per ‘Sr. y Sra. Cake’, 

esponsoritzat principalment per Fills de Mo-
retó i que compta amb el suport del Gremi 
de Flequers de la Província de Barcelona, té 
obert el termini per efectuar les inscripcions 
fins al 17 de maig. 

Novament, la convocatòria està oberta 
a pastissers i forners que tinguin punt de 
venda. Els candidats podran presentar-se 
a qualsevol de les quatre categories dispo-
nibles: tradicional (amb fruites confitades i 

pinyons), de crema i pinyons, creativa i de 
llardons. 

Una de les novetats d’aquest any és que 
s’obre un accés a especial perquè els estu-
diants de les escoles professionals puguin 
presentar les seves coques i premiar el talent 
dels futurs forners i pastissers. 

Terminis de participació  
Els participants hauran de lliurar la o les se-

ves coques a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm 
de Barcelona el dia 20 de maig entre les 9 i 
les 12 hores del matí. El mateix dia, el jurat, 
format pels guanyadors de l’edició anterior, 
professionals del sector (com ara la sotsdirec-
tora de l’Escola de Flequers Andreu Llargués, 
Mari Cruz Barón) i representants de mitjans 
de comunicació del sector, valoraran les co-
ques presentades i escolliran el guanyador. 

El premi d’aquesta edició és un guardó 
de la Millor Coca de Sant Joan 2021, un lot 
de productes de cada patrocinador i formar 
part del jurat de l’edició del 2022. NEWSPA

Torna el Concurs de Dolços de 
Pasqua del Gremi de València 

El Forn Llatzer, Inmaculada Moliner, 
La Tahona del Abuelo i Horno San 
Antonio són els guanyadors del 

XXXIV concurs de Dolços de Pasqua orga-
nitzat pel Gremi de Forners i Pastissers de 
València. 

En aquesta edició han participat 19 forns 
i pastisseries tradicionals de la província 
de València, amb l’objectiu de valorar els 
productes tradicionals valencians i el treball 
artesanal dels professionals.

4 categories, 4 guanyadors
En aquest concurs es premia el conjunt de 

peces artesanes de mones, l’ornamentació 
comercial, el pa socarrat o ‘panquemado’ i 
les tortes de passes i nous. El primer premi 
de mones de pasqua ha estat per Forn Llat-
zer, mentre que Inmaculada Moliner ha rebut 
el premi pel millor pa socarrat o panquema-

do; La Tahora del Abuelo, a la millor torta i 
Horno San Antonio, a la millor ornamentació 
comercial.

L’any passat no es va poder celebrar el 

certamen per la pandèmia, per això el Gre-
mi ha agraït als participants el seu esforç 
i creativitat per fer reviure les tradicions i 
promocionar els productes artesans. NEWSPA
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Daniel Jordà imparteix una 
‘master class’ solidària pel 8M
El mestre flequer celebra el Dia de la Dona amb la 
Fundació Ared elaborant un pa d’hamburguesa rosat.

L a passada diada del 8M, Dia 
Internacional de la Dona, es va 
celebrar una ‘master class’ on-

line molt especial i solidària, a càrrec del 
mestre flequer Daniel Jordà, de Panes 
Creativos. Durant el curs en directe, ce-
lebrat a l’obrador de la Fundació Ared a 
Barcelona, “es va realitzar una recepta 
d’un pa d’hamburguesa molt especial” 
i especialment creat per aquesta diada, 
explica Jordà.

Color rosat
El pa, elaborat amb nabius, massa mare 

i ‘pesto rosso’, tenia un particular color 
rosat, com a resultat d’un dels seus in-
gredients, fruits vermells. “Maridava a la 
perfecció amb la recepta que va cuinar la 
xef Laura Veraguas, una hamburguesa de 
vedella ecològica amb pesto de remolatxa 
i calçots confitats”, explica Jordà. En con-
cret, Veraguas va elaborar amb els alumnes 
d’Ared dues receptes d’hamburguesa (una 
d’elles, vegetariana).

També es van posar mans a la massa 
en directe Judith Mascó, presidenta de la 
fundació, i la cantant Isabel Penalba, del 
grup Ecléctica.

Fi solidari
Per a Jordà, la ‘master class’ “va ser tot 

un èxit, ja que més de 250 persones van 
participar i aportar el seu granet de so-
rra per la causa”. En concret, “els qui van 
voler assistir virtualment, ho van fer ad-
quirint l’accés a través del web de www.
panescreativos.com pel preu simbòlic de 
5 euros. Aquesta aportació es va destinar 
íntegrament a la Fundació Ared, que tre-
balla per aconseguir la integració social i 
laboral de persones en situació d’exclusió 
social, principalment dones procedents de 
centres penitenciaris i de serveis socials”, 
assenyala.

Els inscrits al curs van poder viure l’ex-

periència des de casa seva mitjançant 
l’aplicació Zoom, i en finalitzar es va fer el 
sorteig d’un complet lot de productes entre 
tots els participants.

Fleca en femení
“Fa uns anys era molt difícil veure dones 

als obradors, i ara és habitual”, reflexiona 
Jordà. “El relleu generacional també ha 
passat a mans de les dones tot i ser un ofici 
més dur que en altres sectors. La fleca del 
futur és també femenina”, assegura.

Llicenciat en Belles Arts i tercera ge-
neració de forners, Daniel Jordà està al 
capdavant de Panes Creativos, un labora-
tori d’idees que elabora tota mena de pans 
destinats a un client exigent que busca 
propostes de qualitat diferenciades pel seu 
sabor i creativitat. Diversos restaurants 
guardonats amb ‘Estrella Michelin’ de tota 
la geografia espanyola confien en el seu 
saber fer. NEWSPA

El pa, elaborat amb 
nabius, massa mare i 
‘pesto rosso’, maridava 
a la perfecció amb les 
hamburgueses de la 
xef Laura Veraguas. 
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El Màster d’Excel·lència conclou
la 2a edició malgrat la COVID

El Màster en Fleca d’Excel · lència 
de l’Escola de Flequers Andreu 
Llargués ha conclòs la seva segona 

edició després d’un any difícil i marcat per 
la pandèmia. Aquestes complexes circums-
tàncies, emperò, no han impedit als seus vuit 
alumnes finalitzar la formació i aconseguir 
els diplomes que acrediten la seva formació 
d’excel·lència, amb un acte de cloenda en el 
qual han estat acompanyats pel president 
del Gremi de Flequers de la Província de 
Barcelona, Andreu Llargués; el director de 
l’Escola, Yohan Ferrant; la sotsdirectora, Mari 
Cruz Barón; el secretari general del Gremi, 
Carles Cotonat; i la responsable de Formació, 
Montse Ruíz.

Meritxell Ventura Falsina, Lorda Ruiz Ca-
talán, Marc Martí Griñó, Nil Jorba Clua, Fèlix 
Mestre Rius, Josep Molinero Duran, Marta 
San José Gispert i Martín Videla van rebre, 
d’aquesta manera, un merescut homenatge 
al seu compromís amb l’excel·lència i la for-
mació més exigent, sacrificant al llarg d’un 
any difícil per a tothom moltes hores de la 
seva vida personal i professional a millorar 
els seus coneixements i habilitats en fleca 
artesana.

Any de bojos
Les classes del Màster, que van començar 

el 23 de setembre del 2019, havien de per-
llongar-se fins al 9 de juliol de 2020. Les 
220 hores de formació previstes s’havien de 
distribuir en blocs de 22 hores impartides 
una setmana al mes, de dilluns a dijous. Em-
però, el 14 de març, la declaració de l’estat 
d’alarma i el consegüent confinament ho va 
capgirar tot. 

“Amb l’esclat de la pandèmia, la majoria 
dels alumnes, amb responsabilitats profes-
sionals, van haver de fer moltes més hores a 
les seves fleques per fer front a la situació, 
la qual cosa ens va obligar a replantejar el 
calendari previst”, explica Yohan Ferrant. 
“D’aquesta manera, les 10 setmanes previs-
tes es van convertir en 13, però vam aconse-
guir recuperar cada hora de formació gràcies 

al compromís, interès, capacitat de treball i 
flexibilitat de tothom: alumnes, professors, 
personal de l’Escola i del Departament de 
Formació del Gremi... Ha estat una victòria 
col·lectiva”, segons va declarar el director del 
centre formatiu.

“L’únic contingut previst en el programa 
que no es va poder impartir va ser el de la 
peça artística. Per compensar els alumnes, 
els vam oferir classes específiques a la carta 
sobre tècniques o especialitats concretes 
que volguessin treballar, com ara el panet-
tone o la baguet”, narra Ferrant.

La pandèmia va 
capgirar el calendari 
previst, però es van 
poder recuperar les 
hores de formació 
gràcies al compromís 
de mestres i alumnes.

Els vuit alumnes del Màster en Fleca d’Excel·lència reben 
els seus diplomes després d’un any difícil per a tothom.

FORMACIÓ
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Mari Cruz Barón posa l’accent en “l’es-
pectacular feina en equip que van fer els 
alumnes, en unes condicions tan difícils i ex-
traordinàries, aplicant magníficament totes 
les mesures de seguretat i higiene”, subratlla. 

‘Petit comité’
“És una llàstima haver hagut de fer un acte 

de cloenda tant en ‘petit comité’, i no haver 
pogut tenir públic per presentar tot el que 
van aprendre durant el Màster”, es lamenta. 

I és que els alumnes van elaborar al llarg 
dels quatre dies anteriors a l’acte de cloenda, 
com a avaluació final del Màster, una sèrie 
de productes per fer una presentació final: 
baguets, pans amb T80, peces de brioixeria 
creativa, clàssics d’excel·lència, com ara el 
brioix el croissant, pans nutricionals, pans 
especials... “Malauradament, no vam poder 
fer la presentació d’aquests productes amb 
públic, però l’important són els coneixe-
ments adquirits pels alumnes. Cal recordar 
que tots  eren ja professionals amb anys 
d’experiència, amb moltes ganes de treba-
llar i esforçar-se, i han sortit encara millor 
preparats”, conclou.

Una de les alumnes, Meritxell Ventura 
Falsina, de L’Espiga d’Or (Caldes de Mont-
bui), explica les dificultats addicionals que 
va suposar la pandèmia. “Per culpa de la 
crisi sanitària, vaig haver d’absorbir per-
sonalment la feina de dues persones més, 
així que durant alguns mesos no vaig tenir 
pràcticament temps per practicar els conei-
xements adquirits a classe, la qual cosa és 
fonamental. Tot plegat, va suposar un bon 
trasbals, ja que va capgirar el calendari amb 
el qual contàvem”, relata.

Sigui com sigui, es mostra satisfeta de la 

formació rebuda. “Treballo a la fleca des dels 
16 anys, i sempre m’he format a l’Escola An-
dreu Llargués. Al Màster, he après coses que, 
en ser una formació tan individualitzada, són 
difícils de veure en altres cursos. He adaptat a 
la meva feina diària molts conceptes tècnics 
i també he millorat processos. A més a més, 
he incorporat noves referències, com ara el 
rugbrød, la baguet tradicional, algunes peces 
en format T80, la corona lionesa, la corona 
bordolesa, el croissant de mantega normal i 
bicolor, el ‘pain au chocolat’, el brioix amb la 
fórmula del Yohant, molt enriquit amb man-
tega i ous, la corona/tortell de reis, el ‘jurasi-
en’, el pa amb xips de verdures...”, enumera.

“Aquestes novetats han tingut una gran 
acceptació entre la clientela, que valora molt 
positivament aquest producte nou i visual-
ment tan atractiu. Es marca la diferència en 
l’aparador, i els clients t’ho diuen”, assegura.

Pura tècnica 
Una altra de les alumnes del Màster és 

Marta San José, de La Panera del Pa (Te-
rrassa). “M’havia format com a pastissera a 
l’Escola Hofmann de Barcelona i Le Cordon 
Bleu de Madrid. Volia adquirir coneixements 
sobre el tema de masses per poder aplicar 
aquests coneixements a la meva feina a 
l’empresa familiar, així que em vaig decidir 
per apuntar-me al Màster”, relata. “La for-
mació que vam rebre és molt bona i molt 
centrada en la tècnica, especialment en com 
funcionen les masses i com treballar les 
diferents farines: justament el que busca-
va”, indica. “De les elaboracions tractades 
en el Màster, hem incorporat a l’empresa la 
baguet francesa, i ha estat molt ben rebuda 
pels clients. Ens ha servit per complementar 

“Aquestes novetats han 
tingut una gran accep-
tació entre la clientela 
(…). Es marca la dife-
rència a l’aparador, i els 
clients t’ho diuen”, asse-
gura una alumna.
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la resta de l’oferta que tenim, més centra-
da en pans tradicionals d’aquí. En el futur, 
volem incorporar més productes, sobretot, 
pans especials”, assegura.

Gràcies al Màster, a més a més, San José 
ha aconseguit una oportunitat d’allò més 
interessant. “El Yohan Ferrant em va pro-
posar presentar-me com a ajudant d’Enric 
Badia al proper Mundial du Pain, que se 
celebra el pròxim mes d’octubre a Nantes 
(França)”, revela. “Suposo que li va agradar 
la meva manera de treballar, perquè vinc 
del món de la pastisseria, on tot és molt 
exacte i rigorós, i això va molt d’acord amb 
la filosofia i la manera de veure la fleca del 
Yohan”, observa. 

Ens veiem a la 3a edició 
Malgrat les restriccions, el Màster va po-

der comptar  amb la participació del presti-
giós flequer francès Matthieu Atzenhoffer, 
MOF 2019 i subcampió del món de fleca 
2015, qui va impartir una classe específica 
sobre brioixeria.

Així, al llarg de les 220 hores de formació 
del Màster, els alumnes han pogut adqui-
rir, de la mà d’un professorat d’altíssim 
nivell, els coneixements teòric-pràctics 
necessaris per desenvolupar i aprofun-
dir de manera excel·lent en les tècniques 
d’elaboració de pans artesans, brioixeria 
artesana i productes salats, desenvolupar 
la seva creativitat i la capacitat per dina-

mitzar i optimitzar l’oferta de productes en 
el seu negoci.

De cara a la tercera edició, Ferrant envia 
un missatge: “m’agradaria veure a l’aula a 
agremiats de tota la vida, gaudiran moltís-
sim i, encara que vinguin amb un altíssim 
nivell, pujaran encara més la qualitat dels 
seus productes”, promet el director de 
l’Escola. NEWSPA
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E l director de l’Escola de Flequers 
Andreu Llargués, Yohan Ferrant, 
ha impartit recentment una inte-

ressant master class sobre el clàssic ‘flan 
parisien’, un dels productes estrella de la 
fleca francesa. 

Es tracta d’un producte versàtil, de fàcil 
elaboració, molt llaminer i altament efectiu 
en l’àmbit estètic, per la qual cosa pot ser 
molt interessant d’incorporar-lo als apara-
dors flequers.

Clàssic o de xocolata
En el decurs del taller, de 5 hores de dura-

da, Ferrant va posar tota la seva experiència 
al servei dels alumnes, explicant pormeno-
ritzadament l’elaboració de les varietats 
clàssica i de xocolata, amb especial incidèn-
cia en l’elaboració de les masses d’aquesta 

especialitat i aturant-se a analitzar els dife-
rents farcits que pot presentar.

És molt probable que aquest taller torni 
a celebrar-se, donat l’èxit que ha tingut la 
primera edició i l’interès que desperta aquest 
producte, tant entre els flequers com entre 
els consumidors d’aquest elegant i efectiu 
producte. Recordeu que totes les dades sobre 
master class i d’altres cursos hi són al web 
del Gremi i que, si en voleu més informació, 
podeu consultar al Departament de Formació 
(formacio@gremipa.com). NEWSPA

L’autèntic ‘flan parisien’, un 
toc d’elegància a l’aparador 
Yohan Ferrant imparteix un taller centrat en aquest fàcil, 
versàtil, llaminer, estètic i demandat producte francès.

És probable que 
aquesta ‘master class’ 
de 5 hores es repeteixi 
l’any proper, donat 
l’interés que genera 
aquesta especialitat 
entre flequers 
i consumidors.
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Tot sobre els blats espanyols 
de biodiversitat, a l’Escola
La ‘master class’ sobre ‘Els Pans de la Ceres Hispànica’ 
analitza varietats com ‘Florencio Aurora’ i ‘Senatore Capellum’.

L’ Escola de Flequers Andreu Llar-
gués va acollir el passat mes de 
març una interessant ‘master 

class’ sobre ‘Els Pans de la Ceres Hispà-
nica’ a càrrec de tres mestres flequers 
amb amplis coneixements sobre blats de 
biodiversitat. 

Tres mestres, un taller
El Yohan Ferrant, director de l’Escola, pre-

mi al Millor Pa Biològic del Món i guanyador 
del Mundial 2019 amb la Selecció Francesa 
de Fleca, és un dels mestres que van impar-
tir el curs.

Li van acompanyar el mestre flequer de 

Bargas-Toledo Antonio Cepas, molt com-
promès amb la qualitat en la fleca, i el sa-
ragossà Carlos Moreno, soci de Despelta, 

petita companyia que aposta per buscar 
alternatives als cultius convencionals per fer 
valdre l’activitat rural, sempre amb principis 
ecològics.

Del ‘Negrillo’ al monococum
En el decurs del taller, de 14 hores de 

durada i impartit al llarg de dos dies con-
secutius, es van presentar tots els blats 
espanyols de biodiversitat i es va explicar 
com elaborar pans amb aquests blats de 
manera efectiva i senzilla. En concret, els 
blats analitzats van ser: ‘Negrillo’, ‘Florencio 
Aurora’, espelta, monococum i ‘Senatore 
Capellum’. NEWSPA

Yohan Ferrant, 
Antonio Cepas i Carlos 
Moreno van explicar 
com fer pans amb 
aquests blats de manera 
senzilla i efectiva.

FORMACIÓ
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Yohan Ferrant aprofundeix en 
diversos conceptes de baguet
L’Escola del Gremi imparteix un monogràfic amb tots 
els secrets sobre el producte més consumit al nostre sector.

A  finals del mes de març, es va 
celebrar a la nostra escola una 
substanciosa master class cen-

trada en un dels grans clàssics de la fleca 
internacional. Intitulat ‘La baguet i els 
seus diversos conceptes’ i impartida pel 
director de l’Escola de Flequers Andreu 
Llargués, el curs es va marcar com a objec-
tiu fer entendre els alumnes com elaborar 
la baguet segons les necessitats de cada 
fleca amb diferents sistemes de fermen-
tació, tot gestionant i optimitzant el seu 
rendiment.

Així mateix, Ferrant també va aprofundir 
en la baguet precuita i la seva conservació 
i, finalment, va indicar com desenvolupar 
tots els secrets sobre la cocció d’aquesta 
especialitat i els seus diferents acabats.

Especialitats
A la master class es van tractar les se-

güents especialitats: baguet sobre ‘poo-
lish’ en directe, baguet sobre massa mare 
dura en directe,  baguet sobre massa mare 
líquida en bloc en fred, baguet formada 
sobre massa mare dura en fermentació 
controlada, baguet  formada només amb 
llevat i fermentada en fred, baguet sobre 
massa mare líquida amb el sistema ‘res-
pectus panis’ a temperatura ambient, ba-
guet enriquida amb cereals sobre ‘poolish’ 
en directe i baguet enriquida amb farina 
de blat sarraí sobre massa mare natural 
líquida en bloc. NEWSPA

També es va 
aprofundir en la 
baguet precuita i 
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Vandemoortele 
estrena 6 nous 
productes irresistibles 

Amb l’objectiu d’oferir una gran varietat de pro-
ductes per impulsar el negoci, Vandemoortele 
presenta sis nous productes irresistibles, ideals 

per a qualsevol moment i pensats per satisfer les necessitats 
dels clients.

L’especialista en brioixeria congelada ens sorprèn amb 
tres propostes on la fruita és la protagonista. D’una banda 
presenta el ‘cake’ de fruits del bosc, avellanes i festucs, que 
segueix les últimes tendències més saludables del mercat. 
L’altres novetats són el pastís de pera-xoco, de pasta fullada, 
farcit de xocolata i decorat amb mitja pera i, per últim, la 
clàssica banda de poma farcida de crema.

Així, també amplia la seva gamma de Doony’s amb tres 
nous toppings: ‘Caramelo Art Craftie’, cobert de xocolata 
i ametlles caramel· litzades i espirals amb sabor a Carmel; 
‘Kids Craftie’, amb una cobertura de xocolata amb llet i 
decorat amb trossos de xocolata de diferents colors; i ‘Pink 
Choco Blanco Craftie’, cobert de xocolata blanca i amb 
trossets de xocolata blanca i gerds. NEWSPA

Rubhima presenta una nova 
talladora de pa semiindustrial

Rubhima llença al mercat una talladora de pa semiindustrial 
que ofereix tall continu i doble cinta d’entrada amb control 
electrònic regulable de la velocitat. 

Nou sistema de serres
Una de les principals característiques d’aquesta nova talladora 

és el sistema de serres creuades. El llarg recorregut de les serres 
permet tallar qualsevol tipus de pa, inclòs si aquest és tebi. El sis-
tema també s’adapta a les diferents alçades del pa, ja que la cinta 
superior d’entrada està equipada amb un mecanisme d’ajust i el 
conjunt de guies s’adapta a qualsevol longitud del pa, de manera 
que el procés del tall es fa d’una forma més ràpida i còmode.

Silenciosa i autònoma
El disseny del bastidor, extremadament estable, fa que el seu 

funcionament sigui especialment silenciós. La talladora de pa també 
disposa d’una còmode safata de recollida d’engrunes que es pot 
extreure fàcilment.

Aquesta nova màquina disposa d’un botó de retrocés per a l’últim 
pa permetent l’opció d’autopausa. Un dels elements opcionals dis-

ponibles que ofereix el fabricant és el dispositiu bufador de bosses 
que permet d’obrir-les automàticament facilitant i agilitzant el procés 
d’embossament del pa.. NEWSPA
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Chocolates Valor 
amplia la gamma 
de cacaus solubles

C hocolates Valor presenta el nou cacau soluble “Intenso 
50% Cacao”, una recepta única i intensa amb més 
cacau que els productes convencionals i que presenta 

un sabor a xocolata negra amb matisos afruitats de cacau.
Amb aquest nou soluble, la marca de xocolates amplia la gam-

ma de solubles “Auténticos Cacaos”. Es tracta de la nova aposta 
de Valor dirigida a un públic més adult, que busca alternatives 
d’alimentació saludables i sabors menys dolços. NEWSPA



Puratos llença novetats i analitza 
les conseqüències de la pandèmia 

L a pandèmia ha posat de manifest 
el creixent interès dels ciutadans 
pels productes lligats a la salut 

i el benestar. Segons un estudi de Pura-
tos, després del confinament el 65 % dels 
ciutadans asseguren que integraran pro-
ductes més saludables a les seves dietes, 
sempre que incloguin més fibra, llavors i 
grans, i menys sucres. 

D’altra banda, també mostra una reali-
tat: el 70 % dels enquestats han elaborat 
productes ‘home baking’ pastissers i fle-
quers. 

Davant d’aquestes dades, Puratos apos-
ta per la producció de productes baixos en 
sucre, sal i greixos i impulsa la incorpora-
ció de fruites, grans i llavors en algunes 
de les seves referències. Així mateix, es 
compromet a desenvolupar altres pro-
ductes ecològics, vegans, sense gluten i 
d’etiqueta neta. 

Nova massa mare per a artesans 
Un dels nous productes de la marca de 

matèries primeres per a f leques i pas-
tisseries és la massa mare activa Sapore 
Matrum. Una massa mare iniciada a partir 

de raïm de cultiu ecològic i un coupage de 
farines de blat i sègol que s’elabora amb 
un procés de refresc tradicional.  

El llançament d’aquesta primera massa 
mare ve acompanyat d’una ampliació de la 
fàbrica de masses mare amb la nova línia 
de producció dedicada a la fabricació de 
masses actives. La nova massa mare de 
Puratos assegura una correcta i òptima 
conservació de la massa durant tota la 
seva distribució. Tanmateix, és una massa 
que respon a les necessitats del sector 
amb l’entrada en vigor de la RD308/2019 
de la nova norma de qualitat del pa.

Tres de cada quatre consumidors asso-
cien el terme “massa mare” a productes 
artesans i tradicionals. Per això, Sapore 
Matrum es presenta com a massa mare 
tradicional, destacant el compromís de 
Puratos amb la tradició i el canal artesà. 
NEWSPA

La nova família de panades i les 
noves pastes daneses d’Europastry 

D esprés d’un any de treball i investi-
gació, Europastry ha presentat les 
seves dues novetats: les panades i 

crestes i la gamma de brioixeria danesa Løven. 

Panades i crestes artesanes
‘O Forno Galego’ és el nom sota el qual 

Europastry presenta les panades i crestes 
més tradicionals. Destaquen per la massa 
al més pur estil artesanal i els seus farcits 
abundants, 60 %-40 %, respectivament. 

L’’Empanada da Ribera de Atún’ és el pro-
ducte estrella d’aquesta temporada. Està 
elaborada amb una recepta única original 
i diferent, que s’inspira en les receptes 
dels pobles gallecs que conserven la seva 
essència i tradició. 

D’altra banda, les ‘Empanadillas Revo-
lution’ són l’altra categoria estrella. Amb 
formats i farcits diferents, hi ha una gran 
varietat per escollir, com les Punk Pies, les 
Yummies o les clàssiques argentines. 

Løven: Dolços escandinaus 
per fornejar i servir

En el seu vessant més dolç, Europastry 
presenta una nova gamma de brioixeria 
danesa inspirada en receptes tradicionals 
escandinaves. 

Els obradors escandinaus creen pastissos 

quasi perfectes sota el lema “ni molt, ni poc, 
tot en equilibri”. Aquestes peces s’elaboren 
amb massa mare de blat, ou i margarina Pre-
mium, i el seu secret és que contenen canye-
lla, fruites, massapà, crema i nous. 

Sens dubte, unes peces clàssiques i tra-
dicionals que Europastry ha volgut emular. 
Així, trobem la Corona de Crema i Poma, la 
Corona de Xocolata, el Triangle de massapà 
i el roll de canyella; quatre receptes gurmet 
amb ingredients de gran qualitat. NEWSPA
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Marta Saladié
Departament Jurídic del Gremi de 
Flequers de la Província de Barcelona
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Mitjançant el RDL 21/2020, de 9 
de juny, de mesures urgents de 
prevenció, contenció i coordina-

ció per fer front a la crisi sanitària ocasionada 
per la Covid-19, que entrà en vigor l’11 de 
juny de 2020, es va establir la possibilitat 
de celebrar les juntes generals i els consells 
d’administració de forma telemàtica fins al 
31 de desembre de 2020.

Aquesta possibilitat s’ha ampliat per a tot 
l’exercici 2021, mitjançant RDL 34/2020, de 17 
de novembre, modificat recentment pel RDL 
2/2021, de 26 de gener. Tanmateix, mentre que 
el 2020 es permetia la celebració de juntes to-
talment telemàtiques a totes les societats (amb 
restriccions per les societats cotitzades) el RDL 
34/2020 limita la seva aplicació a les societats 
limitades i comanditàries per accions.

En el cas de les societats anònimes, l’única 
especialitat és que a la convocatòria de la 
junta general es podrà preveure l’assistència 
a la junta per mitjans telemàtics i el vot a 
distància, en els termes previstos als arts. 
182 i 189 del RDL 1/2010, de 2 de juliol (Llei 
de Societats de Capital o LSC) i a l’art. 521 del 
mateix cos legal (per a societats cotitzades), 
així com la celebració de la junta a qualsevol 
lloc del territori nacional, encara que els Es-
tatuts socials no ho prevegin expressament.

En canvi,  en el cas de les societats limita-
des i comanditària per accions, es permet 
la celebració de la junta de forma telemàtica 
en els termes previstos al RDL 8/2020, és a 
dir, “per videoconferència o per conferència 
telefònica múltiple”, encara que no es prevegi 
en els estatuts de la societat, sempre que es 
compleixin els següents requisits.

-Que les persones que tinguin el dret d’as-
sistir a la junta (o els seus representants) dis-
posin dels mitjans necessaris per fer-ho. 

-Que el secretari reconegui la identitat de 
tots els assistents i que així ho expressi a l’acta 
de la reunió, la qual serà remesa immediata-
ment a tots els assistents a les seves adreces 
de correu electrònic.

Es tracta d’una novetat important, ja que la 
LSC (art. 182) contempla l’assistència i vot a 
distància com una possibilitat addicional a la 
participació física a una Junta General, però 

no permet expressament una Junta totalment 
telemàtica i la majoria de la doctrina no la 
considerava possible, ni tan sols amb una 
previsió estatutària.

No obstant això, aquesta normativa NO 
regula la convocatòria de la Junta, de ma-
nera que s’haurà de dur a terme segons la 
forma prevista als Estatuts Socials o,  si no 
pot ser, pels mitjans previstos a l’art. 173 
LSC, però adaptant-se el contingut de la 
convocatòria al tipus de reunió, és a dir, la 
convocatòria ha de contenir la data i l’hora 
de la reunió, però no el ‘lloc físic’, que haurà 
de substituir-se pel ‘lloc virtual’ en què se 
celebrarà la Junta, generalment un enllaç 
o URL, que permeti accedir a la reunió per 
videoconferència o, si escau, el número de 
telèfon per l’audioconferència.

A la convocatòria de la junta caldrà indicar 
el caràcter telemàtic de la reunió, per exemple 
de la següent manera: “la celebració de la jun-
ta es realitzarà per videoconferència segons 
allò que preveu l’art. 3 del RD Llei 34/2020, a 
través de la plataforma Zoom/Teams, i en el 
següent enllaç ...”; i complir amb els requisits 
exigits estatutàriament o legalment per a les 

convocatòries:
• Termini: si els Estatuts Socials no esta-

bleixen una altra cosa, la convocatòria s’haurà 
de fer en el termini de 15 dies d’antelació (1 
mes en cas que sigui una S.A.). Aquest termini 
comença a computar  d’ençà que es remet la 
darrera de les cartes de la convocatòria.

• Forma: el més habitual és que es convo-
qui a tots els socis mitjançant una comunica-
ció individual per burofax o carta certificada 
amb acusament de rebuda. 

• Identificació: s’ha d’indicar la manera 
com els socis assistents hauran d’identifi-
car-se (per exemple, mitjançant un correu 
electrònic amb el seu D.N.I., tot expressant 
les participacions de les quals és titular el soci 
i indicant una adreça de correu electrònic 
en la qual rebre l’acta de la reunió). Un cop 
identificats els socis assistents, es facilitarà 
l’identificador de la reunió i la contrasenya 
per accedir a la videoconferència.

Si desitgen ampliar la informació, poden 
contactar amb el departament jurídic del 
Gremi, trucant al 93 487 18 18 o enviant un 
correu electrònic a:

<m.saladie@gremipa.com>. NEWSPA

“Si desitgen ampliar la informació, poden 
contactar amb el departament jurídic del 
Gremi, trucant al 93 487 18 18 o enviant un
correu electrònic a <m.saladie@gremipa.com>”

A l’exercici 2021, les Juntes 
Generals podran ser telemàtiques



- Pastem 12’ en 1a, afegim el ‘bassinage’ i pastem 5’ en 2a. Fermentem 
en bloc 3 h a 26 °C, donant un plec a l’hora.
- Deixem reposar 15-20’, boleiant peces de 850 g. Deixem reposar 
15-20’.
- Formem en estil ‘batard’ o ‘xusco’ i col·loquem en ‘bannetone’, 
deixant fermentar a 5 °C entre 18 i 30 hores.
- Fem una grenya a l’estil ‘polka’ i enfornem a 265 °C a l’entrada, 
baixant després a 230 °C i daurant 35 minuts més i 10 minuts amb el 
tir obert.

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

Pa de blat 
‘Population Minervois’

NEWSPA Núm. 229
MARÇ/ ABRIL 2021

- Pastar 8’ en 1a i 10’ en 2a a 23 °C. Boleiar peces de 2.200 g i fermentar 
40-60’. Desgasificar, donar forma rectangular i reposar 12-15 h a 2-3 °C
.
- Fer un plec doble i un de simple, reposar en fred 1 h. Estirar a 6 mm, 
tallar rectangles, fer dos talls i trenar en forma de corona.

- Fermentar 2-3 h a 26 °C, pintar amb ou i coure 15’, a 150 °C + 5’ a 
170 °C.

- Pintar amb almívar, decorar amb el ‘crumble’ i el sucre perlat i el toffee.

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

Mona ‘La Fogaina’

!

NEWSPA Núm. 229
MARÇ/ ABRIL 2021

· 1.000 g de farina.
· 20 g de sal.
· 680 g d’aigua. 

· 220 g de massa mare.
· 70-100 g de ‘bassinage’.

INGREDIENTS 

E S PA I  PAT R O C I N AT
FARINERA ALBAREDA

Farina convencional i farina ecològica

 938 727 942

albareda@farinera-albareda.com

www.farinera-albareda.com

INGREDIENTS TOFFEE
· 120 g de sucre. 
· 120 g de nata. 
· c/s sal (un pessic, al gust).
· 85 g de mantega.
· c/s vainilla, per aromatitzar.

INGREDIENTS BRIOIX 
FEUILLETÉE

· 1.000 g de farina tipus T55.
· 400 g d’ous.
· 120 g de llet.
· 20 g de sal. 
· 120 g de sucre. 
· 30 g de llevat fresc. 
· 250 g de mantega. 
· 300 g de massa de brioixeria 
(croissant, brioix o massa mare 
de panettone).
· 500 g de mantega per al 
laminatge (estirar a 35x25 cm).

INGREDIENTS CRUMBLE 
D’AMETLLES

· 100 g de farina fluixa. 
· 100 g de sucre daurat. 
· 100 g de farina d’ametlles.
· 100 g de mantega molt freda. 
· 100 g d’ametlla laminada. 
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GUIA DE PROVEÏDORS

rCRUZ, S.L.
Carrer Indústria, 9-12 

Polígon Industrial Les Pedreres

08390 - Montgat

(  934 650 065  

cruzsl@cruzsl.net  

www.cruzsl.net

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

08232 - Viladecavalls (Barcelona)

( 937 803 166 

Fax 937 891 620

info@terpan.es 

 www.terpan.es       

 DECORACIÓ
r FARINERA COROMINA
  Agri-Energia, SA        

Girona, 155, apt. 4

17820 - Banyoles

( 972 583 363

farinera@agrienergia.com

www.farineracoromina.com

 https://www.instagram.com/farineracoromina/

 https://www.facebook.com/farineracoromina1897/

11

Logotip B

rFILLS DE MORETÓ, S.A.
Rafael de Casanova, 79, apt. 182 

08100 - Mollet del Vallès

( 935 705 608

Fax 935 700 132

 www.instagram.com/fillsdemoreto

 www.facebook.com/farinesmoreto/

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

08500 - Vic 

( 938 862 744  

www.ylla1878.com

  @ylla1878

rLA META
Indústria, parc. 204R 

PI El Segre 

25191 - Lleida 

( 973 200 319 

Fax  973 205 643

www.lameta.es

rCOLIP ESPAÑA, S.L.
Rambla Catalunya nº 66, 5 D

08007 Barcelona

( 934 559 636

    691 205 363

colip@colip.es

www.colip.com

rNOVAU 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

 ESPECIALITATS
 SENSE SUCRE

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

C/ Copérnico nº 40 nave 4 

08784 - Piera (Barcelona)

( 932 191 851 

Fax 932 138 236

emulift@emulift.com

www.emulift.com

www.bodylin.com

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

rEXCLUSIVAS FRIGORÍFICAS, S.L.
Carrer d’Asturias, 5 

Polígon Industrial les Salines

08830 – Sant Boi de Llobregat

( 934 401 876

 Fax  934 497 545

info@exclusivasfrigorificas.com

www.exclusivasfrigorificas.com

rCIBERNÉTICA PARA LA 
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

Fax 964 252 115

info@ciberpan.com

www.ciberpan.com

cp CIBERPANcp CIBERPAN R

rGPG 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 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.

C/Mallorca, 40.

08192 Sant Quirze del Valles

( 937 213 286 

rubhima@rubhima.com

www.rubhima.com

    @Rubhima

        www.facebook.com/rubhima

 FARINES

rCOMERÇ 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 

rEUROFOURS IBÉRICA, S.A.
C/ Sabino Arana 30-1º 

08028 - Barcelona      

(  932 296 900 

Fax  932 296 902

www.eurofours.com

rFORESPA
Forns - Màquines - Fred - Interiorisme. Oferim 

solucions integrals, que van des de la decoració,

el mobiliari i la maquinària fins el servei tècnic.

Avenida Can Bordoll 87

Pol. Ind. Can Roqueta

08202 Sabadell (Barcelona)

( 937 426 052

    629 080 719

Fax  937 832 880

admin@forespa.es

www.forespa.es

r RESTORHOME, S.L. 
Passeig Guayaquil, 39, nau 1

08030 - Barcelona

( 933 523 453

Fax   933 523 058

www.restorhometienda.es

www.restorhome.es

comercial@restorhome.es

tienda@restorhome.es

rFRIGUAL
Fabricacio de Cambres de fermentacio, neveres 
i congelacions i distribucio de primeres marques 
de maquinaria per fleca i pastisseria.
C/Duero, 62
08223 Terrassa  
( 937 310 804
frigual@frigual.com
www.frigual.com

rAMASADORAS SAUS, S.L. 
C/ Carles Regàs Cavalleria, 9

Pol. Ind. El Verdaguer 

Manlleu (Barcelona)

( 938 507 753 

Fax  938 515 124

saus@amasadorassaus.com

www.amasadorassaus.com

 MAQUINÀRIA

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

( 937 803 166 

Fax 937 891 620

info@terpan.es 

www.terpan.es       

rSALVA INDUSTRIAL.
Solucions competitives de qualitat per al tractament, 
la cocció i la refrigeració de masses i aliments per als 

sectors de la pastisseria i fleca.

GI-636 km.6 Polígono 107
20100 Lezo (Guipuzcoa)
( 943 449 300 

salva@salva.es 

www.salva.es   

https://www.facebook.com/salvagroup 

https://www.instagram.com/salvaindustrial_bakery

https://www.youtube.com/user/salvagroup   



rDEBIC
Debic és la marca de la cooperativa làctica 

FrieslandCampina, creada exclusivament per a 

professionals pastissers i xefs, formada per una 

àmplia gama de nates, alternatives vegetals, 

mantegues i bases per a postres d’alta qualitat.

C/ C/Roger de Llúria, 50, 4ª planta

08009 Barcelona

( 932 721 279 

info.barcelona@frieslandcampina.com

www.debic.com

 www.instagram.com/debic_es/?hl=es

     www.facebook.com/Debic.Espana/

     www.youtube.com/user/DebicEspana/featured
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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.

 PRODUCTES LÀCTICS UTENSILIS

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

D
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Diseño
Interiorismo
Proyectos
Gestión
Frío industrial

cruzsl.net
93 465 00 65

         

Si vols formar part de la 
GUIA DE PROVEÏDORS 
truca’ns al 931 39 53 47
Sandra Gordóvil

r LLOPARTEC
Desenvolupem i fabriquem una completa gamma 
de productes pels sectors de la fleca, la pastisseria 
i les masses congelades. Som especialistes en 
productes a mida, segons les necessitats del client. 
A més, fabriquem productes microencapsulats per a 
diferents sectors. 
C/ Carrerada, 1

08793 Avinyonet del Penedès

Barcelona

( 938 970 736

info@llopartec.com

www.llopartec.com

 MILLORANTS I MIXES



BORSA DE NEGOCIS

• 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, motocicle-
tes, etc. Decessos.
• Comunitats de propietaris, edificis. 

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

Productes y serveis financers en con-
dicions 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.

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.

AVANTATGES D’ESTAR AGREMIAT

BORSA DE NEGOCIS
ES TRASPASSA

A Ciutat Vella (Barcelona): 
botiga de venda de pa amb 

llicència per obrador, en 
carrer comercial.

Sr. Josep
647 960 539

228

ES TRASPASSA

Obrador de pa, amb botiga i 
degustació a Barcelona. Amb 

llicència per a restauració, en ple 
funcionament i en perfecte estat 

(nou, de fa tres anys). 
Sra. Carmen 
629 556 022

227

EN VENDA O LLOGUER

Establiment de venda de pa amb 
zona degustació i terrassa, equipa-
da amb mobiliario i maquinària. 

Zona Viladecans-Gavà.

Sr. Joan Carles
650 915 140

ES TRASPASSA

Obrador de pa a Sant 
Vincenç dels Horts, 

amb cartera de clients. 
Possibilitat amb vivenda 

annexa.

Sr. Maximino
639 529 869

 226  221

ES TRASPASSA 

A Torelló: obrador amb botiga 
anexa + 2 botigues (dues d’elles, 

al mercat municipal). En ple 
funcionament.

Sra. Mª del Mar 
649 358 651

228

ES VEN 

Forn Mondial Forni, en 
perfecte estat. Carro de 
30 llaunes de 60 x 40; 
funciona amb gasoil.

Sr. Emilio
600 207 508

229

ES VENEN

17 taules de 60X60, 
per zona de degustació.

En perfecte estat.

Sr. Andreu  
672 011 870

221

TRASPÀS O VENDA

Obrador de pa i botiga 
a Terrassa, en ple 
funcionament.

Sr. José Antonio
630 886 740

228

Energia · Estalvia en les factures 
d’electricitat i gas · Condicions 
preferents i personalitzades en 
l’assessorament energètic · Estudi 
personalitzat gratuït.

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

ES VEN

A Sant Vicenç dels Horts, 
local de 100 m2, en zona 

comercial.
 

Sr. Edgar   
630 819 153

225

ES VEN

Furgoneta Nissan NV200  5 p  90 cv. Possibilitat 
de subrogació al contracte de renting, vigent fins al 

12/2023. Cost mensual 345,45 euros + IVA.

Sr. Àngel   
627 92 50 46

226

ES TRASPASSA

Al centre de Girona: 
obrador ecològic i boti-

ga. possibilitat de fer 
degistació.

Sr. Jordi
615 387 658

 229

ES VEN

Despatx de venda de 
pa, pastisseria i degustació 

a Celrà (Girona).

Sra. Núria  
666 859 292

227



Nou mix per a l‘elaboració de cakes i brioixeria vegans

•   Producte en línia amb la demanda

creixent d‘aliments vegans, sense 

ingredients d‘origen animal.

•  Ideal per a combinar amb la nostra 

gamma vegana d‘aromes 33 DREIDOPPEL 

i elaborar un extens i original assortiment 

de peces de brioixeria: cakes, plum-cakes, 

cookies, muffi ns, carrot cake etc.

• Sense oli de palma.

• Amb aroma natural de vainilla Bourbon.

 IREKS IBERICA, S.A. | Parc Tecnològic del Vallès | C/Argenters 4, Edifi ci 2 | Apartat de correus 251 | 08290 Cerdanyola del Vallès | ESPANYA
Tel.: +34 93 594 69 00 | info@ireks-iberica.com | www.ireks-iberica.com




