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És hora d’estar units!
Benvolguts companys i amics,

S

embla ser que aviat podrem dir que hem deixat enrere la pandèmia. Tant debò sigui així!.
En tot cas, una de les coses que la pandèmia ha deixat al descobert és el necessitat que
tenen els diferents sectors econòmics d’estar units. I els flequers no som una excepció!
La visualització d’aquesta unió som els gremis i associacions empresarials. La necessitat
d’uns gremis forts que defensin els interessos dels seus respectius sectors ha estat cabdal durant
la pandèmia, i ho serà encara més en el període postpandèmia que ens tocarà viure. Hi ha aspectes
de normativa laboral (per exemple, el conveni col·lectiu), comerç, sanitat, l’increment desmesurat
del preu de les matèries primeres i de l’energia, l’adaptació als nous hàbits de
consum dels nostres clients, l’aposta i la inversió en formació i sobretot, la defensa i promoció del pa com aliment essencial de la nostra dieta, que els flequers
individualment no podem fer, però que units, a través dels nostres gremis, podem
aconseguir!
Els diferents gremis de flequers de tota Catalunya hem de treballar plegats
per aconseguir ser un lobby fort que representi, i defensi, al conjunt de la fleca
catalana. Només anant junts podrem assolir els objectius davant de les nostres
administracions, i a través de les organitzacions estatals i europees de les quals
formen part fer arribar la nostra veu a les institucions on, tot i semblar molt llunyanes, també es prenen decisions que ens afecten.
Però tota aquesta feina no la poden fer els gremis sols, és necessari que tots els
flequers ens impliquem. Aquells que encara no estan agremiats, els convido a ferho. De vegades escolto coses com “... És que els gremis no fan res...” o “... Tant se
val no hi ha res a fer...”, això no és cert!! Es fan moltes coses, i es podrien fer moltes
més, però per això ens cal ser quants més, millor. Es ven certa aquella dita que diu
“la unió fa la força”, i si tots els flequers de Catalunya estiguéssim agremiats us
asseguro que no hi hauria cap administració que no escoltés les nostres propostes.
I als que esteu agremiats, en primer lloc, i com a president, us agraeixo el vostre compromís, i tot
seguit us emplaço a participar activament de les estructures i dels projectes del Gremi, que són els
vostres. Així treballant units serem més forts.
Aquest és el camí, sempre ho ha estat, però ara més que mai!
Finalment, no vull acabar aquesta editorial sense fer esment a què el passat 16 d’octubre vam
celebrar la setzena edició del Dia Mundial del Pa. Una diada que va ser creada el 2005 per la Unió
Internacional de la Fleca i de la Pastisseria (UIBC, en les seves sigles en francès) per dedicar un dia
a la història, present i al futur del pa i per compartir i donar a conèixer al món la feina dels forners.
Felicitats a tots els formers i forneres per aquesta diada! Un exemple d’unió que hem de preservar
i impulsar. NEWSPA
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Gluten, una proteïna
en el punt de mira
Els celíacs representen una part petita pero en creixement de la
població. El gluten és perfectament saludable per a persones sense
aquesta dolència, sempre que es treballi artesanalment. Algunes
fleques ofereixen productes aptes per a celíacs, adaptant-se a una
estricta normativa sanitària i d’etiquetatge.

A

vui en dia, la societat està
cada vegada més conci·
enciada de la importància
de tenir una alimentació
saludable i adequada a les necessitats de
cada persona, en funció de la seva edat,
activitat física, estat de salut i altres cir·
cumstàncies personals.
En aquest context, les diferents al·lèrgies
i intoleràncies alimentàries han agafat
una visibilitat que abans no tenien. D’entre
elles, la intolerància al gluten és una de les
que més sentim a parlar en l’actualitat, la
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qual cosa és molt positiva per a les perso·
nes que la pateixen i, en general, per a la
societat en el seu conjunt.
En concret, segons dades de la Federació
d’Associacions de Celíacs d’Espanya (FA·
CE), almenys l’1 % dels espanyols és celíac,
és a dir, intolerant al gluten. Això significa,
si contrastam aquesta xifra amb les darrers
dades demogràfiques de l’Institut Nacio·
nal d’Estadística, que al conjunt de l’Estat
hi han en torn a 469.400 persones que
pateixen aquesta condició. D’aquest mig
milió de celíacs, uns 75.660 són catalans.

És a dir, gairebé la població d’una localitat
com Manresa és intolerant al gluten a Ca·
talunya.
A més a més, s’ha detectat que el nombre
de persones diagnosticades de celiaquia
augmenta un 15% cada any a Espanya.
Cal tenir en compte, en aquest punt, que
tres de cada quatre celíacs no saben que
ho són, malgrat pateixin almenys alguns
dels símptomes que caracteritzen aquesta
dolència: pèrdua de pes, pèrdua d’apetit,
fatiga, nàusees, vòmits, diarrea, distensió
abdominal, pèrdua de massa muscular,

retard del creixement, alteracions del
caràcter (irritabilitat, apatia, introversió,
tristesa), dolors abdominals, meteorisme,
anèmia per dèficit de ferro “No obstant
això, tant en el nen com en l’adult, els
símptomes poden ser atípics o estar ab·
sents, dificultant el diagnòstic”, assenya·
la la FACE.
L’únic tractament que existeix avui en
dia per als celíacs és fer una dieta sense
gluten, de forma estricta i sense trans·
gressions durant tota la vida.
Com sabem, el gluten és una proteïna
que es troba en la llavor de molts cereals
com: blat, ordi, sègol, triticale, espelta, al·
gunes varietats de civada, així com els seus
híbrids i derivats. “El gra d’aquests cereals
no està compost únicament per gluten,
sinó que hi han altres parts com són el mi·
dó, el germen o el segó, que si s’extreuen
mitjançant un procés tecnològic i amb un
control exhaustiu, es podrien emprar com
a ingredients en aliments sense gluten”,
segons la FACE.

Gluten i no celíacs

Quant a les persones que no pateixen
aquesta dolència ni cap altre tipus de
sensibilitat al gluten, alguns al·lergòlegs
han començat a advertir sobre els efectes
de les dietes sense gluten en persones no
celíaques.
Així, Sònia Gelis, doctora i coordinado·
ra del Comitè d’Al·lèrgia als Aliments de
la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immu·
nologia Clínica (SCAIC) de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques de Catalunya, nega el
benefici de les dietes sense gluten en per·
sones que no són celíaques.
Durant la seva intervenció al primer con·

GLUTEN FREE. Productes flequers sense gluten del Forn Ricardera, de Folgueroles.

L’al·lergòloga Sònia Gelis desaconsella les
dietes sense gluten si no és estrictament
necessari per patir celiaquia i sempre per
indicació d’un professional
grés virtual d’aquesta entitat, va desacon·
sellar aquestes dietes si no és estrictament
necessari per patir celiaquia.
L’al·lergòloga va posar l’accent en que
el blat és “un aliment mil · lenari i una

important font d’energia i nutrients, i
el cereal per excel · lència d’Occident, i
no ho hauríem de suprimir de la nostra
dieta si no és per indicació d’un profe·
sional”.

QUÈ ÉS EL GLUTEN I QUINES SÓN LES SEVES PROPIETATS
Associació de Celíacs de Catalunya

Biològicament, el gluten és present en l’endosperma, el teixit de
reserva dels grans de cereals com el blat, l’ordi, el sègol i els seus
híbrids com, per exemple, l’espelta, el kamut (blat egipci) i el
triticale. També algunes varietats de civada en contenen.
El terme «gluten» s’utilitza per identificar la part proteica que
queda d’una massa, normalment de blat, en extreure mitjançant
rentats amb aigua els grànuls de midó (sucres) i els components
liposolubles. Aquesta part proteica conté un 75-85% de proteïna i un 5-10% de lípids, així i tot, a la pràctica, aquest terme es
refereix únicament a les proteïnes, ja que tenen una influència
directa en la textura del producte final.
Les proteïnes que el conformen són 2: les gliadines i les glu-

tenines i ambdues són necessàries per a l’acompliment de la
seva funció en les masses. D’una banda, les gliadines hidratades
aporten viscositat i extensibilitat i, d’altra, les glutenines hidratades són aglutinants alhora que elàstiques. Ambdues proteïnes
són denominades de manera general com prolamines.
Per explicar-ho de manera planera podem dir que el gluten
és una mescla de 2 proteïnes que, un cop hidratades, actuen
com una “pega”, aportant cohesió a la massa i també permetent que sigui elàstica i extensible. És aquesta propietat,
la viscoelasticitat, la que permet una estructura porosa de
la massa en expandir-se durant la fermentació i la que la fa
més saborosa i palatal.
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NI GLUTEN NI LACTOSA. Productes lliures de gluten i lactosa de Jansana Gluten Free Bakery, de Santa Perpètua de Mogoda.

Negoci

Sota el seu punt de vista, el fet que
en els últims anys s’hagi estès la moda
de les dietes exemptes de gluten, és a
dir, exemptes d’aliments que continguin
blat entre d’altres cereals, pel seu teòric
benefici per a la salut de les persones ,

“respon, en bona part, al gran negoci que
genera”. En la seva opinió, “l’interès eco·
nòmic del negoci que això genera seria el
responsable de les nombroses informa·
cions, sense cap evidència científica, que
es transmeten a la població”.
En aquest sentit, els preus dels pro·

ductes específics sense gluten són més
cars que els productes que no contenen
aquesta proteïna, en concret, el que equi·
val a pagar per persona uns 910 euros
més anuals en la cistella de la compra,
segons denuncia l’Associació de Celíacs
de Catalunya. Així mateix, lamenta que

QUÈ ÉS LA CELIAQUIA I COM ES MANIFESTA
La celiaquia és un trastorn multisistèmic de base autoimmune
permanent en individus genèticament predisposats, induït per
la ingesta de gluten que provoca una atròfia de les vellositats
de l’intestí prim que afecta la capacitat d’absorbir els nutrients
dels aliments.
La malaltia celíaca afecta a l’1/357 (0,28 %) de la població
adulta i l’1/71 (1,40 %) dels infants. El 75% dels pacients segueixen sense diagnosticar i a Catalunya es tarda una mitjana
de 7 anys en diagnosticar a un adult celíac.
La simptomatologia de la malaltia celíaca és molt variada, i va
des de la forma clàssica fins a les formes mono o asimptomàtiques, la qual cosa dificulta el diagnòstic. Els pacients asimptomàtics són aquells que, malgrat no manifestar simptomatologia
específica, internament presenten atròfia de les vellositats intestinals.
Quan les persones celíaques consumeixen gluten, es produeix
una reacció immunitària inadequada que afecta a l’organisme
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provocant diferents símptomes i, a més a més, causa inflamació
i lesiona l’intestí prim.
L’atròfia de les vellositats redueix l’àrea de superfície de l’intestí
disponible per a l’absorció de nutrients, el que pot conduir a
deficiències nutricionals. De vegades la inflamació pot afectar
altres parts del cos, com els ossos, les articulacions, la pell, el
fetge o el cervell.
Els símptomes més comuns són: pèrdua de pes, pèrdua d’apetit,
fatiga, nàusees, vòmits, diarrea, distensió abdominal, pèrdua de
massa muscular, retard del creixement, alteracions del caràcter (irritabilitat, apatia, introversió, tristesa), dolors abdominals,
meteorisme i anèmia per dèficit de ferro.
Ara per ara, l’únic tractament per pal·liar els efectes de la celiaquia és mantenir una estricta dieta sense gluten de per vida,
amb el que s’aconsegueix de forma gradual la reparació de la
lesió intestinal. La recuperació serà permanent a condició de no
exposar l’intestí a nous contactes amb el gluten.

“actualment, a Espanya les persones ce·
líaques no compten amb cap ajuda per
fer front al seu tractament, una estricta
dieta sense gluten”.
Espanya és el tercer país d’el món en
producció d’aliments sense gluten, des·
prés dels EUA i el Brasil, i el nombre de
referències aptes per a celíacs ha pas·
sat dels 280 del 2008 als 1.500 actu·
als, amb un creixement sostingut del
28% .
Durant la seva al·locució, Gelis va indi·
car que evidència científica de la preva·
lença en població general de la celiaquia,
en torn a l’1% a Occident, “no justifica
aquesta generalització de dietes ‘gluten
free’”. Finalment, va incidir en que les al·
lèrgies alimentàries les ha de diagnosticar
sempre un professional.
En aquest punt, un estudi de la Univer·
sitat Oberta de Catalunya (UOC) alerta
que la moda de portar una dieta ‘gluten
free’, que ja segueix el 30 % de la po·
blació als Estats Units, augmenta tot i
que no hi ha cap evidència que la dieta
sense gluten sigui beneficiosa per als no
celíacs.
És més, un estudi de la Universitat de
Harvard adverteix que aquesta moda pot
incrementar les probabilitats de patir di·
abetis tipus 2 o algun altre desequilibri
nutricional. A més a més, va determinar que
si es restringeix aquesta proteïna, també
s’eliminen lactis i altres grups d’aliments i, si
això no es compensa, pot derivar en dietes
amb un excés de proteïnes o d’hidrats de
carboni simples.

Fleques sense gluten

Dit això, com hem explicat al comen·
çament, hi ha un col · lectiu important
de persones que pateixen la celiaquia
i que han d’observar una dieta estricta
sense gluten.
P er t al d e f er- lo s m é s sup or t able
aquest règim que exclou alguns dels
aliments més populars, la indústria ali·
mentària ha desenvolupat nombrosos
productes sense gluten, fins i tot el pa
i altres productes flequers.
Hi han uns quants exemples de fleques
que ofereixen en exclusiva productes
sense gluten.
És el cas del Forn Ricardera, de Folgue·
roles. L’any 2004, impulsada per la insis·
tència d’una amiga recent diagnosticada
de celiaquia, Roser Prat va fundar aquest
forn, un petit projecte molt ambiciós i
poc convencional en aquell moment que

Per elaborar pa sense gluten a un forn tradicional cal fer una adaptació molt acurada de
l’espai i formar tot el personal
consistiria en elaborar artesanalment
productes de pa i dolços sense gluten (pa
rodó, barres, pans de motlle, magdalenes,
melindros, ensaïmades, palmeres, gale·
tes,...) per així poder abastir als celíacs
de la zona.
“Poc a poc, gràcies a la demanda i a
la gran acollida del producte, el petit
projecte va anar prenent forma fins a
convertir-se avui en dia en el forn de
referència per a molts celíacs”, narra
Alexandra Prat Barco, responsable de
Comunicació i Màrqueting del Forn Ri·
cardera.
“Actualment servim a molts establi·
ments de la zona però també d’arreu de
Catalunya i Espanya així com també a
altres fleques”, explica.
“SÍ, també ser vim a altres fleques”,
aclareix, “ja que és una realitat que en
els forns convencionals (on s’elaboren

productes amb gluten)no es pot elaborar
productes sense gluten sense fer una
adaptació molt acurada de l’espai així
com en la formació de tot el personal,
i com que cada vegada en son més les
fleques que volen oferir aquests tipus de
producte als seus clients, (no cal oblidar
que en una família no tots consumei·
xen productes sense gluten) nosaltres
oferim productes envasats sense risc de
contaminació creuada que els permet
donar el servei amb total tranquil·litat”,
indica.
“Els nostres productes van dirigit a
un públic concret però per a nosaltres
el repte més gran ha estat i serà sempre
desenvolupar cada un pensant en que
el consumeixi qui el consumeixi (celíac
o no) el trobi el més bo possible. Per·
què tant l’aroma, la textura i el gust, han
d’anar de la ma per formar un gran pro·
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Entrevista a Ester Roca, dietista nutricionista del Departament
Tècnic de l’Associació Celíacs de Catalunya
“HEM DETECTAT UN AUGMENT DELS OBRADORS INTERESSATS EN OFERIR OPCIONS SENSE GLUTEN SEGURES,
I ELS PODEM CERTIFICAR”
Què és el més important que ha de tenir en compte un
flequer que vulgui incorporar productes flequers sense
gluten al seu obrador? Com s’ha de fer?
Tres coses molt importants per a començar:
1. Tenir present que si els productes sense gluten van
destinats al consum final de persones celíaques o amb
alguna altra patologia relacionada amb la ingesta de
gluten, l’obrador ha d’assegurar que el producte final
és lliure de gluten i per tant lliure de contaminació
encreuada. Per tant caldrà parar atenció no només a
que la matèria prima estigui certificada sense gluten
si no també a tot el procés de manipulació, elaboració
i servei per evitar aquesta contaminació.
2. Saber que les persones celíaques i sensibles al gluten
concretament, han de seguir una estricta dieta sense gluten
durant tota la seva vida ja que no existeix cap medicació
per el seu tractament. Del correcte compliment d’aquesta
dieta en dependrà la seva salut, per això esdevé essencial
evitar transgressions degudes a contaminacions creuades
amb gluten.
3. Disposar de la deguda formació i de protocols d’elaboració
servei de productes sense gluten.
Quina és la normativa per a elaborar, etiquetar i vendre
productes sense gluten i quines mesures estableix?
El reglament 1169/2011, sobre la informació facilitada
al consumidor, estableix l’obligatorietat d’identificar de
manera destacada la informació relativa als al·lèrgens o
a substancies que causen al·lèrgies i/o intoleràncies que
contenen els productes. Actualment aquesta llei reconeix
una llista de 14 al·lèrgens, entre els quals figura el gluten.
Segons aquest reglament, és obligatori declarar la presencia d’aquests 14 al·lèrgens si s’han afegit com a ingredient. No obstant, no fa referencia en cap moment
a la presencia involuntària dels al·lèrgens degut a una
contaminació encreuada, és a dir, les traces. Això entra en
conflicte amb el reglament 828/2014 i representa un risc
per a la salut de les persones celíaques perquè el consum
de traces de gluten causa sempre un dany en el seu intestí,
tingui simptomatologia externa o no.
El Reglament 828/2014, relatiu a la Transmissió d’Informació
sobre l’Absència o Presència de Gluten, estableix que per a
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etiquetar un producte com a “sense gluten”, s’ha d’assegurar
que aquest no supera les 20ppm de gluten, que és el llindar
de seguretat per una persona celíaca.
Quines són les principals mesures per evitar la contaminació encreuada?
Assegurar que totes les matèries primeres són sense gluten a
través d’un bon pla de control de proveïdors. Cal que de cada
matèria primera tinguem una fitxa tècnica del proveïdor on
ens garanteixi que el producte és sense gluten, és a dir, lliure
de traces. Un altra opció és fixar-nos en l’etiqueta de l’envàs
del producte, buscant la menció “sense gluten”.
Emmagatzemar correctament aquestes matèries prime-

“Per poder etiquetar un
producte o matèria primera
com “sense gluten” s’ha de
garantir que no supera les
20ppm, és a dir, sense traces.

I quant a l’etiquetat i venda, quina informació hem de lliurar
al consumidor?
El reglament 828/2014 estableix que per dir que un
producte/matèria primera/plat és “sense gluten” s’ha de
garantir que no supera les 20ppm, és a dir, sense traces.
En cas contrari s’està incomplint-lo, amb les possibles
conseqüències per a la salut de les persones celíaques.
L’obrador ha d’estar per tant, segur de que el seu producte
final és lliure de traces de gluten. Mai es podrà etiquetar
un producte com a sense gluten i a la vegada dir que pot
contenir-ne traces. Aquest missatge és molt freqüent i representa un perill per a la salut de les persones celíaques, ja
que en llegir “sense gluten” a l’etiqueta es confien.
Penseu que el ‘sense gluten’ és un mercat que té futur per a
la fleca? Per què? Hi han altres tipus de productes especials
que creieu que tendran futur, com ara sense sal, sense sucres,
sense lactosa,...?
I tant que sí. Aquest col·lectiu cerca constantment establiments adaptats a les seves necessitats on poder comprar i
menjar amb seguretat i tranquil·litat.
Els productes sense gluten generalment tenen un alt contingut en sucres, sal i greixos de mala qualitat. A més a més
de ser baixos en fibra. No obstant, s’està invertint molt en
millorar la qualitat nutricional d’aquests productes. A la xarxa d’obradors sense gluten certificats de l’Associació Celíacs
de Catalunya ja hi ha molts que elaboren productes sense
lactosa, fructosa, vegans i que adapten el producte segons
les necessitats del client.

res, identificant-les, separant-les i aïllant-les de les que
contenen gluten.
Disposar de protocols d’elaboració, tenint en compte la
neteja de superfícies de treball, estris, electrodomèstics
i roba de treball.
En el cas del servei o exposició al mostrador de la botiga, és necessari etiquetar correctament els productes i
separar-los dels que contenen gluten, en cas de que sigui
un obrador mixt.
En definitiva, durant tota la cadena d’elaboració i servei
de productes sense gluten cal avaluar tots els punts crítics i establir les mesures necessàries per a evitar que es
produeixi una contaminació encreuada.

Considereu que la fleca ofereix suficients productes
sense gluten als celíacs, o encara es pot fer més per
arribar a aquest consumidor? Quines elaboracions
apreciaria més?
Encara queda molt per fer, però la bona notícia és que des
de l’Associació hem detectat en els últims anys un augment d’obradors interessats en oferir opcions sense gluten
segures. Són persones sensibilitzades, que els preocupa la
salut dels seus clients i que van un pas endavant.
A aquests obradors els hi atorguem la certificació sense
gluten de l’Associació Celíacs de Catalunya. És tracta d’un
segell que certifica que l’obrador disposa de l’assessorament
de l’Associació, ha rebut formació específica en celiaquia i
maneig del gluten i segueix tots els protocols d’elaboració
i servei.
A tots aquells obradors que estiguin interessats en millorar el seu posicionament en un mercat cada vegada més
competitiu, que vulguin col·laborar en preservar la salut i
en integrar socialment a un gran col·lectiu, els animem a
que contactin amb l’Associació i es certifiquin. Encantats
els informarem dels passos que han de seguir.
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El 9% de la població consumeix productes sense gluten assíduament, encara
que el celíacs només representen l’1%, segons els panells internacionals de
consumidors
ducte i tot i que sense el gluten l’elabo·
ració es més dificultosa, no és impossible
oferir un producte que agradi a tothom”,
assegura.
Un altre exemple de fleca sense gluten
és Jansana Gluten Free Bakery, de Santa
Perpètua de Mogoda.
“Nosaltres vam començar a elaborar
productes sense gluten i sense lacto·
sa arran de la demanda que teníem dels
nostres clients, que cada vegada més
sovint, ens demanaven aquest tipus de
productes”, assenyala Antonio Jansa·
na. “Al començament teníem molt poca
oferta, però en veure que tenia molt bona
sortida, vam anar incrementant l’oferta,
fins que va arribar un punt en què ens
vam decidir a elaborar tots els nostres
productes sense gluten i sense lactosa”,
explica.
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“Per arribar a aquesta decisió, que va
ser molt important, va tenir molt a veu·
re la situació que vam patir després de
la crisi de l’any 2008, en què vam tenir
una forta caiguda de vendes. En plan·
tejar-nos com havia de ser el nostre nou
establiment, partíem de la base que haví·
em replicar tots els productes propis d’un
forn/pastisseria tradicional, elaborant tot
l’assortiment de pans tradicionals, brioi·
xeria, pastissos, plum cakes, melindros,
canapès, productes salats, etc..., de ma·
nera que quan entrés un client tingués la
mateixa oferta que en un forn/pastisseria
tradicional, però sense gluten ni lactosa”,
narra.
“La bona acollida del nostre establi·
ment per part de sector gluten freeva ser
una sorpresa per a nosaltres, ja que en
molt poc temps vam passar a facturar un

200% més”, destaca.
Sota el seu punt de vista, el futur dels
productes de fleca aptes per a perso·
nes amb diferents intoleràncies o hà·
bits alimentaris “és esperançador. Cada
cop més tenim demanda de productes
ve get arians i ve gans que no p o dem
atendre, així com sense sucre. Penso
que la demanda d’aquests productes
s’incrementarà notablement en un fu·
tur”, vaticina.
Mentrestant, “el mercat sense gluten
està creixent en sofisticació” i “la de·
manda de menjars i serveis de qualitat
sense gluten augmenta”, assenyalen des
de l’Associació. Segons estudis dels prin·
cipals panels internacionals de consu·
midors, un 9% de la població consumeix
productes sense gluten assíduament.
NEWSPA
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Tècnica dels productes artesans

Pa per a entesos
En aquest article tractarem de la nova tendència a consumir productes més responsables i de qualitat, i del paper
que tenen els productors d’aliments orgànics.

U

na de les tendències ali·
mentàries més gratif i·
cants dels últims anys és
que el pa s’està tornant a
considerar. Durant massa temps, el
pa, la brioixeria i la pastisseria van ser
productes alimentaris descurats. Les
fleques tradicionals van tancar i els
productes industrials van dominar el
mercat. Mentrestant, els flequers van
començar un replantejament.
Gràcies al treball incansable d’entu·
siastes del pa, s’està redescobrint el
valor del pa realment bo. Cada vegada
són més els que aposten per aquesta
nova consciència del pa i una brioixe·
ria amb segell de qualitat.
El pa ha de ser assequible, però al
mateix temps, ha d’estar compost
per les millors matèries primeres i
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“Existeix una tendència mundial cap a les
fleques artesanals, on
el treball es fa amb
molta cura i destresa”
produir-se amb la major cura possi·
ble. Aquesta nova filosofia fornera
empresarial treballa amb molins re·
gionals que només produeixen farina
a partir de cereals orgànics, l’objectiu
és donar suport a la diversitat biolò·
gica en els camps regionals.

Qualitat i responsabilitat des de
la política

I parlant de productes orgànics, cada
vegada més, els clients trien aliments
i begudes orgàniques. L’alta qualitat
del pa, està convencent a un nombre
creixent de consumidors amb els millors
ingredients de l’agricultura orgànica i un
processament més natural i amb pocs
additius, o sense ells.
L’impuls de les empreses i la societat
ha de servir per fer costat a la política
per a resoldre problemes més urgents
d’avui dia: la protecció del clima, l’aigua,
els animals i la biodiversitat. Aquest im·
puls també ha de ser utilitzat per la po·
lítica per a contrarestar la falta de pers·
pectives en molts agricultors i granges.
Ara els toca als governants, no només
proclamar importants objectius de sos·

“L’històric mostra que
els clients, els agricultors i les empreses
alimentàries fa molt
temps que restructuren la indústria agrícola alimentària”
tenibilitat des d’un acord ecològic ampli,
sinó també orientar la seva política cap a
una economia i una nutrició adequades
per als habitants d’Europa i sobretot per
als nostres fills i nets. Vegem algunes
dades europees del creixement d’aquests
productes.

Creixement a Europa

Actualment el mercat orgànic d’Eu·
ropa aconsegueix els 45.000 milions
d’euros. Els europeus vam créixer per
segona vegada en 2020. Això significa
al voltant d’un 8% més de pressupost
per a productes orgànics que l’any
anterior. De mitjana, cada ciutadà de la
UE va invertir 56 euros €en productes
ecològics, en tota Europa.
Vegem dades per països a Europa,
per exemple; a països com França,
Luxemburg, Espanya, Finlàndia, Dina·
marca, Bèlgica i Alemanya han aug·
mentat dos dígits les vendes al 2020.
Luxemburg, líder el mercat orgànic
Europeu, va créixer un 18% entre els
anys 2019 i 2020, seguit de França
amb 13% , Espanya amb 12% i Dina·
marca, Alemanya i Finlàndia amb un
creixement al voltant del 10% cadas·
cun. En aquests països les cadenes
al detall estaven actives i han hagut
d’ampliar les seves gammes de pro·
ductes orgànics.
Per la seva banda, Estats Units, un
dels mercats orgànics més grans, va
créixer al voltant de 5%, amb un aug·
ment de la demanda significatiu el
2020. Els americans van comprar en
2019/2020, al voltant de 137 euros per
persona en aliments orgànics.

Més ajudes i recerca

El desenvolupament positiu en la pro·
ducció d’aliments orgànics no significa
que no existeixen bretxes en aquesta

part de la cadena de valor. És impres·
cindible crear noves ajudes de finança·
ment, recerca i les mesures reguladores
i formatives per poder tancar.
La producció d’aliments sostenible ha
de ser tan excel·lent com l’agricultura
orgànica. Sense comerços d’aliments
de grandària petita i mitjana als pobles
i regions, no sols es perdran llocs de
treball i coneixements tècnics, sinó part
de la nostra història s’anirà quedant
per aquest camí. Sense bons moliners,
forners, pastissers i/o bons carnissers,
per exemple; mancarien alguns dels
pilars importants per a una indústria
alimentària bàsica.
La Unió Europea ha fixat un objectiu
orgànic en el 20% de cara a 2030. Des
del meu punt de vista és estratègia as·
solible per tal que les empreses puguin
aprofitar l’oportunitat orgànica en el
futur. És important que tots els respon·
sables, des de l’associació d’agricultors
fins a l’estament estatal com a regional,
no minimitzin aquesta alternativa, sinó
que encoratgin als agricultors i a tota
la cadena de valor a prendre bones de·

cisions. La seva tasca ara és contribuir
a millorar el camí i prendre les mesu·
res indispensables conjuntament per
a aconseguir així els objectius marcats
per la mateixa UE.

Què és la producció orgànica?
Comencem per l’agricultura
L’agricultura orgànica és un sistema
de producció que tracta d’utilitzar al
màxim els recursos de la finca, do·
nant-li èmfasi a la fertilitat del sòl i
l’activitat biològica i al mateix temps,
a minimitzar l’ús dels recursos no re·
novables i no utilitzar fertilitzants i
plaguicides sintètics per a protegir el
medi ambient.
La producció orgànica
Ha de combinar tradició, innovació
i ciència per beneficiar un ambient
compartit, ha de promoure relacions
justes i una bona qualitat de vida per
a tots aquells que intervenen. La pro·
ducció ecològica, productes ecològics
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regionals i menús de temporada, així
com educació nutricional són una
solució ideal per a una societat més
sana.

“La producció orgànica ha de combinar
tradició, innovació i
ciència per promoure
relacions justes i una
bona qualitat de vida
per a tots aquells que
intervenen. ”
Entrenament avançat
Qualsevol que produeixi productes
orgànics ha de tenir coneixements en
agricultura, producció d’aliments tant
artesanals com industrials i comerç
minorista.
Perquè els emprenedors orgànics
tinguin èxit, es requereix una forma·
ció contínua i l’intercanvi de conei·
xements. Només llavors els agricul·
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tors orgànics tindran totes les eines
que necessiten per a operar amb èxit
en harmonia amb la naturalesa, que
constantment els desafia de noves
formes.
Fins i tot, els fabricants orgànics
només tenen el coneixement per a
adaptar el processament d’aliments
a la qualitat de les matèries primeres
si tenen els coneixements ecològics
adequats, i no a l’inrevés. D’aquesta
manera, el comerç especialitzat gua·
nya punts amb els clients i la seva
competència d’assessorament, es·
pecialment quan els venedors poden
transmetre la qualitat especial dels
productes orgànics.
El suma de formació dels professi·
onals ha de ser ampli: seminaris, ins·
peccions d’empreses, escoles estables
o conferències; i s’ha d’utilitzar en
la pràctica el diàleg amb col·legues
professionals i científics.
Idealment, la capacitació i el flux
de coneixement funcionen com tota
la indústria d’aliments orgànics: en
un cicle, des de la transferència de
preguntes pràctiques als científics a
través del disseny i implementació de
la recerca, fins a la verificació pràctica
dels resultats en el camp, en produc·
ció o a la botiga

Ciència, recerca i educació
En el sector orgànic s’ha de basar
en la pràctica i la recerca, la ciència i
l’educació superior i han d’anar de la
mà. L’èxit d’aquest sector es caracte·
ritzarà per un sistema de coneixement
en el qual la recerca i els emprene·
dors de productes orgànics s’animin
mútuament a innovar i així arribar al
know-how que es necessita en aquest
sector.
L’enfocament ecològic assenyala
el camí cap a una política de recerca
moderna en la qual s’enforteix el di·
àleg entre ciència i pràctica i es pro·
mou l’intercanvi de coneixements. I
on la formació i perfeccionament és
un recurs fonamental per a l’actuació
diària.
Per a més informació veure la Llei
(UE) 2018/848, que entrarà en vigor
l’1 de gener de 2022.

Preguntes freqüents
Què està permès en els aliments
orgànics?
En el cas dels aliments orgànics,
s’apliquen normes estrictes per a
mantenir la seva qualitat especial des
del cultiu fins a l’elaboració i consum
final.

Per què els productes orgànics
s’elaboren sense enginyeria genètica?

Solucions holístiques en lloc de tèc·
niques arriscades. L’enginyeria genèti·
ca és cara i arriscada i contradiu, com

la manipulació genètica de la natu·
ralesa, la idea ecològica. Amb molt
d’esforç, es poden produir productes
orgànics sense enginyeria genètica.
Més plaer amb l’orgànic?
Els aliments orgànics combinen pro·
cessos i productes d’alta qualitat. Els
aliments orgànics són d’alta qualitat:
són més saborosos, més saludables,
es processen més suaument i es con·
reen i es processen tots ells d’una ma·
nera més respectuosa amb el medi
ambient.
És necessari conèixer el reglament?
L’empresari com l’operari d’una em·
presa alimentària ha de saber si els ali·
ments que es comercialitzaran entren
dins de l’àmbit d’aplicació del reglament
o no. En cas de dubte, ha de consul·
tar-se a l’autoritat competent de l’Estat
membre en el qual es vagi a comerci·
alitzar per primera vegada l’aliment
potencialment nou. NEWSPA
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GALETES VEGANES DE MONGETA I NABIUS

INGREDIENTS
• 280 g de mongeta vermella o blanca cuita
• 150 g de poma
• 50 g de nabius
• 20 g d’oli d’oliva
• 70 g de coco ratllat
• 70 g d’ametlla en pols
• 50 g de xarop auró pur
• 5 g d’impulsor
• 2 g de sal
• C/S de pebre de Jamaica i canyella
• 180 g de llet de coco (ajustar consistencia
desitjada)
• 70 g de ametlla llaminada a trossets
* per decorar per sobre, 120 g de xocolata
vegana
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Tu poses l’art.

PROCÉS OPERATIU

Abatidors
especials Sincold

• Barrejar tots els ingredients menys les amet·
lles.
• Triturar amb el mixer, no excessivament.
• Afegir les ametlles i triturar lleugerament.
* És recomanable deixar trossets petits apreci·
ables al paladar.
• Escudellar amb màniga peces a la grandària
desitjada sobre paper sulfuritzat
• Deixar les peces en el refrigerador per tal que
adquireixin suficient consistència
• Aplanar les galetes al gruix desitjat
• Enfornar a 160-170 °C durant 35,minuts, apro·
ximadament. Han de quedar cruixents.
• Deixar refredar i acabar amb xocolata negra
o blanca.

Llistat d’ingredients i
informació per a al·lèrgics
Mongeta escorreguda, 180 g de llet
de coco, 150 g de poma, ametlla lla·
minada i en pols, coco, xarop d’auró,
impulsor, sal, pebre i canyella.

Nosaltres la
tecnologia.

Valors nutricionals per 100 g
de producte. Càlculs basats
per aquesta recepta
• Valor energètic =2531 KJ=605 Kcal
• Lípids =44.9g
• Àcids grassos saturats-21 g
• Glúcids= 34.5 g
• Sucre= 22.5
• Pròtids= 12.6 g
• Sal= 0.8 g

És indispensable que les creacions artesanals dels
mestres forners i pastissers arribin al consumidor
en el mateix estat en què van ser preparades.
Els Abatidors de fred Sincold són la solució
ideal per a mantenir les propietats del producte
intactes, d’ençà que està fet fins al seu consum.

c/ Sepúlveda, 140 bis 08011 Barcelona
T 93 423 15 10 | www.sermont.es
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PA DE ‘GOFIO’ AMB ‘QUICOS’

Panet de Canàries
Aquesta elaboració es basa en el ‘gofio’ de les Canàries, que
causa furor per la seva gran aportació nutricional

A

vui us portem una proposta que
se surt de l’habitual. Prepararem
un pa de blat de moro, però bus·
quem trencar els estereotips de colors “groc
fluor” aconseguits amb l’adhesió de cúrcu·
ma o curri.
Potenciarem el gust del blat de moro in·
tensificant la seva presència amb un pro·
ducte poc freqüent en les fleques, però que
és autòcton (de fet, té la seva pròpia de·
nominació d’origen des de 2014) i que està
creant furor a les dietes saludables, donat

18
20

la seva gran aportació nutricional: estem
parlant del ‘gofio’ canari.
Producte típic de les illes, està elaborat a
base de cereals torrats, principalment blat
o blat de moro (mill), però també es troben
d’ordi, espelta o civada, entre d’altres.

Elaboració

Posar el 60 % de l’aigua al principi de
l’amassat. La resta, ‘bassinage’. Deixar repo·
sar en bloc 60’. Dividir peces de 500 g.
Boleiar la massa molt suau i deixar en re·

pòs 15‘. Una vegada repossat, estirar la peça
amb forma allargada, deixant un extrem
més gruixut.
Donar forma d’espiral deixant espai entre
les corbes de l’espiral per que es pugui des·
envolupa, pulveritzar amb aigua i arrebossar
amb pluja de ‘quicos’ trencats.
Deixar reposar la peça 150’, coure amb
vapor en forn de sola a una temperatura
mitjana de 210 ºC durant 40’, i obrir el tir als
15’ de cocció. NEWSPA
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El poder del blat de moro

ESCALDAT POLENTA
345 g aigua
115 g sèmola grossa de blat de
moro

EMPASTAMENT

1

1.149 g farina de blat força W 300
460 g ‘gofio’ de mill ‘La Piña’
(torrat fort)
690 g farina de blat de moro
345 massa mare sòlida
34 g extracte de malta daurada
115 g oli d’oliva
46 g llevat fresc
46 g gluten
46 g sal

Posar el 60% de l’aigua al principi de
l’amassat. La resta, ‘bassinage’. Repòs
en bloc 60’. Dividir peces de 500 g.

3

Donar forma d’espiral deixant espai
per desenvolupar, pulveritzar amb
aigua i arrebossar amb ‘quicos’.

2

Boleiar suau i deixar en repòs 15 ‘.
Estirar la peça amb forma allargada,
deixant un extrem més gruixut,

4

Deixar reposar la peça 150’, coure
amb vapor 40’ a 210 ºC i obrir el tir
als 15’ de cocció.

Recepta amb la col·laboració de “La Piña de Canarias, (Gofio La Piña)”.
26112019_LC-NewsPa.pdf

1
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C/ Bailén 27
08915 Badalona
T. 933 994 552
info@langaconcept.com
www.langaconcept.com

CREEM L’ESTABLIMENT MÉS ADEQUAT
A LES SEVES NECESSITATS
vitrines frigorífiques a mida · nous conceptes
imatge corporativa · interiorisme i decoració
Artbo (Sabadell)
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PANELLETS FARCITS DE ‘GOFIO’

Una tardor canària
Suggerim donar un tomb radical a la tradició barrejant la
‘pella de Gofio’ canària amb un els clàssics panellets

I

... Per què no anar més enllà de la
tradició amb una proposta arrisca·
da? Al cap i a la fi, una de les postres
típiques de les Illes Canàries és la ‘pella de
gofio’ (també conegut com ‘gofio’ pas·
tat), amb textura insuperable per crear un
farciment per els nostres típics panellets.

Elaboració

Bullir les patates des de l’aigua freda,
pelar en tebi i trepitjar amb una forqui·
lla fins que tingui textura sedosa i sense

22

grumolls.
Posar el sucre i treballar fins que la hu·
mitat de la patata comenci a dissoldre el
sucre.
Incorporar el rovell i afegir a 3 vegades
l’ametlla. Treballar 5 minuts i reposar fora
de la nevera 24 hores.
Hi ha un petit truc per treure tot l’aire de
la preparació (per tal que la massa quedi
suau), que és posar el pastó de massapà
entre dos papers de forn i treballar una i
altra vegada amb el pal de pastar, cap a un

costat i cap a l’altre, doblegar, i tornar a
començar (repetir 3 o 4 vegades).
Per fer la ‘pella’ (farcit), fer un volcà
al ‘gofio’, afegir la mel i després l’aigua,
pastar en un bol, continuar treballant al
tauler, escampar amb una fina capa de
‘gofio’, reposar 1h i tallar a daus.
Embolicar, reposar en una placa de
forn folrada amb paper, ruixar amb la
barreja de llet i ou i espolsar amb una
fina capa de blat de moro. Enfornar 10
minuts a 200 ºC. NE WSPA
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MASSAPÀ
500 g farina d’ametlles
350 g sucre
1 rovell d’ou
100 g patata cuita
Ratlladura d’una llimona
(opcional)

‘PELLA’ DE ‘GOFIO’
175 g ‘gofio’ marca ‘La Piña’
(barreja blat i blat de moro)
150 g aigua
50 g mel

Català per fora, canari per dins

1

Bullir les patates, pelar en tebi i
trepitjar amb una forquilla fins que
tingui textura sedosa i sense grumolls.

Posar el sucre, incorporar el rovell i
afegir a 3 vegades l’ametlla. Treballar
5’ i reposar sense fred 24 h.

3

4

ARREBOSSAT
250 g llet
1 ou
300 g ‘topping blat de moro
inflat

2

Fer un volcà al ‘gofio’, afegir mel i
aigua, pastar, escampar una capa de
‘gofio’, reposar 1h i tallar a daus.

Recepta amb la col·laboració de “La Piña de Canarias, (Gofio La Piña)”.

Embolicar, reposar, ruixar amb la
barreja de llet i ou i espolsar amb
blat de moro. Enfornar 10’ a 200 ºC.
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L A

R E C E P T A

C L À S S I C A

ELS PANELLETS

Els panellets, un clàssic

PROCÉS OPERATIU
· Passar un cop l’ametlla sola
(trituradora i rodets).
· A la segona passada (trituradora i
corró), ajuntar tots els ingredients
(ametlla triturada de la primera
passada, sucre i nata) i barrejar-los tots
a la batedora amb la pala o a mà.
· Passar-ho dues a tres vegades més

MASSAPÀ DE BASE
INGREDIENTS
pel corró segons textura desitjada
(sempre tenint la precaució de no
estrènyer excessivament els rodets per
evitar que surti l’oli de l’ametlla).
· Guardar-ho a la nevera en caixes
de plàstic tapat, fins al seu ús. És
aconsellable deixar reposar el massapà
24/48 hores abans d’utilitzar-lo.

- 10 kg d’ametlla (tipus Mallorca)
- 10 kg de sucre en gra
- 1 kg de nata líquida (bullida)
- 0,5 kg de clara, aproximadament (segons humitat de
l’ametlla)

OBSERVACIONS
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INFORMACIÓ GREMIAL DEL SECTOR FLEQUER I PASTISSER

Text: Bernat Garau / Fotos: Xavier Valbuena

Visita del diputat delegat
de Comerç, a l’escola
L’Escola Andreu Llargués rep la visita institucional del diputat delegat de Comerç i la gerent de Serveis de Comerç

R

ecentment, l’Escola de Flequers
Andreu Llargués ha rebut una
nova visita institucional, en
aquest cas per part de la Diputació de Bar·
celona. Concretament, han representat
aquesta institució Óscar Sierra, diputat
delegat de Comerç, i Soledad Bravo, gerent
de Serveis de Comerç. També ha acudit
Josep M. Matencio, gerent de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell.
La comitiva ha estat rebuda pel presi·
dent del Gremi de Flequers de la Província
de Barcelona, Andreu Llargués; el secretari
general, Carles Cotonat, i Montserrat Ruiz,
responsable de formació.

En viu i en directe
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En el decurs de la visita, les autoritats
convidades han pogut conéixer el funcio·
nament, les instal·lacions i l’oferta forma·
tiva del centre formatiu, així com valorar

MANS A LA MASSA. Les autoritats visitants, acompanyades per Andreu Llargués, Carles Cotonat i Montserrat Ruiz, han pogut conèixer el director i la sotsdirectora de l’Escola, Yohan Ferrant
i Mari Cruz Baron, respectivament, i apreciar la seva tasca en formació flequera de qualitat.

“La formació hauria de ser una qüestió
normativa; si no tens una certificació que avali
la teva professionalització no s’hauria de poder
desenvolupar en el sector”, ha destacat la gerent de Serveis de Comerç
de primera ma la seva tasca per formar
als futurs professionals i actualitzar els
coneixements dels qui ja treballen al sector
flequer.
En el moment de la visita, s’estaven du·
ent a terme els cursos de formació pro·
fessional del SOC, programes de forma·
ció i inserció i especialitzacions de pans

de massa mare natural, la qual cosa ha
permès els convidats apreciar en viu i en
directe la tasca formativa que es porta
terme a l’Escola, així com conèixer perso·
nalment al director del centre, Yohan Fer·
rant, i la sotsdirectora, Mari Cruz Baron,
que són també formadors.
A més a més, la fortuna ha volgut que

“És molt interessant
formar gent en una
professió amb tanta
demanda de
treballadors com
és la fleca”, declara
el diputat delegat
de Comerç
la visita hagi coincidit també amb una
de les sessions d’entrenament dels ex
alumnes del Màster en Fleca Artesana
d’Excel·lència Enric Badia i Marta San
José, que s’estan preparant per partici·
par al Campionat Mundial del Pa sota la
direcció de Yohan Ferrant.
El president Andreu Llargués ha apro·
fitat per aturar-se a parlar amb ells una
estona, tot interessant-se per les seves
sensacions de cara a la competició i de·
sitjant-los molta sort en aquesta aven·
tura.

Meravellats

Tant el delegat de Comerç com la ge·
rent de Serveis de Comerç i el gerent de
Promoció Econòmica han quedat mera·
vellats per les instal·lacions de l’Escola
i la tasca de formació que estan duent
a terme, adaptant-se a la pandèmia de
la COVID-19.
“M’agrada molt veure l’activitat que
hi ha”, ha comentat Óscar Sierra en de·
claracions a Newspa. “Després d’un any
de pandèmia, veure que la F ormació
Professional genera llocs de treball i
els alumnes del centre treballen colze
a colze per fer aquestes creacions, és
espectacular! ”, ha exclamat.
“Estem acostumats a veure a la tele·
visió com treballen els grans xefs, però
veure els flequers en acció és igual d’im·
pactant. Això s’hauria de retransme·
tre! ”, ha declarat.
Per la seva banda, Soledad Bravo ha
percebut “una gran dedicació i una gran
professionalitat” en l’equip del centre
formatiu i ha reconegut que ha quedat
impressionada també per les instal·
lacions i els equipaments. “M’ha cridat
molt l’atenció la quantitat d’alumnes
que opten a aquesta formació, fins i tot
alumnes d’arreu del territori espanyol”,
ha destacat.

La formació, fonamental

Les autoritats visitants han aprofitat
per reflexionar en torn a la importància
i el sentit de la formació en l’actuali·
tat, i en concret el paper de la Forma·
ció Professional en el entorn laboral i
productiu dels nostres dies. Així, Óscar
Sierra ha considerat que “la formació
especialitzada i professional és el camí
més directe cap a un ofici, i amb una
capacitat d’atracció i de poder connec·
tar directament la formació i el mercat
laboral”.
“És fonamental que hi hagi forma·
ció”, ha reflexionat en aquest punt So·
ledad Bravo. “Hauria de ser una qüestió
normativa; si no tens una certificació
que avali la teva professionalit zació
no s’hauria de poder desenvolupar en
el sector. Actualment, els comerços de
proximitat que estan atemptats per les
grans plataformes d’e-commerce i fran·

quícies, però una cosa que tenen que
és fonamental és la singularitat ”, ha
incidit.
“Aquesta singularitat s’aconsegueix
amb la professionalitat, que ens apropa
al client i ens pot aportar un coneixe·
ment i experiència diferents a les que
poden tenir altres establiment s”, ha
afegit. “A la fleca, més encara, perquè
estem parlant d’alimentació, de desen·
volupar tota una estratègia comercial
molt vinculada també a la sostenibili·
tat, al comerç de quilometre zero i a la
qualitat de l’alimentació, i per tant, a
la qualitat de vida de les persones”, ha
conclòs.

Oferta i demanda

La responsable de Formació del Gre·
mi, Montserrat Ruiz, ha pogut explicar
els visitants tota l’activitat formativa
de l’Escola. En concret, els cursos que
s’estaven impartint en el moment de
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persones aturades; un curs de pans fets
exclusivament amb massa mare, impartit
per Yohan Ferrant, i un curs-taller de fleca
per a personal de punt de venda, impartit
per Mari Cruz Baron i Bibiana Becerra a
treballadors.
En aquest punt, Óscar Sierra ha recor·
dat que “en aquests moments, hi ha molta
demanda de persones que es volen jubilar
del seu negoci, i una de les fòrmules per
seguir generant llocs de treball dignes i de
qualitat és formar la gent en una professió
amb una demanda molt àmplia i amb una
ocupació gairebé del 100%”, ha subratllat.

Pla de traspassos

En aquest punt, el president del Gremi,
Andreu Llargués, ha explicat els dirigents
de la Diputació que l’ens gremial està tre·
ballant en un pla de traspassos de negocis
flequers, per tal d’ajudar tant els forners
que es vulguin jubilar i els nous professi·
onals que es vulguin incorporar a l’ofici,
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“Si aconseguim posar en contacte l’oferta del
forner que es vulgui jubilar amb la demanda de
futurs flequers i flequeres de l’Escola,
estem obtenint un ‘win win’ crucial”
posant-los en contacte de manera que
puguin arribar a un acord beneficiós per
ambdues parts.
El diputat delegat de Comerç i la gerent
de Serveis de Comerç s’han mostrat molt
interessats en la idea, que han considerat
absolutament adient, donades les cir·
cumstàncies específiques del sector i el
context general del teixit comercial en la
actualitat.
“El traspàs de les empreses és quelcom
molt important, i cal tenir-ho ben lligat,
perquè això és sinònim d’èxit”, ha opinat
Óscar Sierra. “Si aconseguim posar en
contacte l’oferta del forner que es vulgui

jubilar, amb la demanda de futurs flequers
i flequeres de l’escola, estem obtenint un
‘win win’ molt interessant per tothom˝, ha
reflexionat.
˝Hem de continuar potenciant la col·
laboració entre les institucions i centres
formatius com l’Escola de Flequers An·
dreu Llargués, per donar una empenta
definitiva a la formació professional com
a via per garantir l’ocupació”, ha conclòs.
Ambdos representants institucionals
han sortit de l’Escola amb una excel·lent
impressió de la tasca formativa que porta
a terme el Gremi en benefici de la fleca i
la societat. NEWSPA

El millor pa de pagès català,
el de Cal Mosso
De les cinc fleques finalistes del Concurs Millor Pa de Pagès
Català, convocat pel Consell de la IGP, quatre són agremiades

E

l passat 2 d’octubre va tenir
lloc a l’Auditori Convent dels
Caputxins de Figueres, en un
acte obert al públic, la final del
Concurs Millor Pa de Pagès Català 2021, que
convoca el Consell Regulador de la Indicació
Geogràfica Protegida (IGP) Pa de Pagès
Català.
Es dóna la circumstància que entre
les cinc fleques que han arribat a la final
d’aquest prestigiós certamen,quatre són
agremiades, representades per: Andreu
Galceran, de la fleca Cal Mosso (Vilassar de
Dalt); Anna Valls, de la Fleca i Pastisseria E.
Valls (Sabadell); Joan Urrea, del Forn Artesà

FINALISTES. Joan Urrea (L’Espurna de Berga), Marc Padró (Forn Padró), Anna Valls (Fleca
i Pastisseria E. Valls), Andreu Galceran (Cal Mosso) i Tomàs i Xavier Pàmies (Forn Sistaré
1910).

El Forn Sistaré 1910
ha arribat a la final per
quarta vegada,
i per als altres
agremiats, ha estat
la primera vegada

l’Espurna de Berga (Berga), i els germans
Tomàs i Xavier Pàmies, del Forn Sistaré 1910
(Reus), que han participat al concurs jun·
tament amb en Marc Padró, del Forn Padró
(Barcelona).
Mereix una menció especial el Forn Sis·
taré 1910, ja que, a més de ser el forn guan·
yador en l’edició de 2016 del concurs, és la
quarta vegada que és escollit finalista. La
resta dels forns agremiats ha estat la prime·
ra vegada que s’han classificat per a la final
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del Concurs Millor Pa de Pagès Català.
Per la seva banda, el Forn Padró ja va ser
finalista a l’edició de 2018.
Els assistents a la final van poder veu·
re en directe les deliberacions del jurat,
conèixer els finalistes i gaudir d’un es·
pectacle. Aquest concurs és una de les
iniciatives del Consell Regulador de la
Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Pa
de Pagès Català per tal de promocionar
aquest producte tradicional.

La fleca guanyora, Cal
Mosso, porta més de
180 anys fent pa de qualitat en forn de llenya,
i enguany ha guanyat
també el Concurs al
Millor Tortell de Reis
de Catalunya
Fleca quasi bicentenària

Finalment, Andreu Galceran, de Cal
Mosso, ha resultat guanyador de la final
del Concurs Millor Pa de Pagès Català
2021. Com a vencedor, s’ha emportat una
placa acreditativa i un premi en metàl·lic
de 2.000 euros, a més del reconeixement
de tota la professió.
Galceran, de 36 anys, està al capdavant
de l’obrador de Cal Mosso des de fa una
dècada, on també treballa la seva germa·
na Anna. Ambdós van decidir deixar les
seves carreres professionals enfocades
a altres sectors per dedicar-se al forn de
la seva família, que han pujat amb el seu
esforç i treball els seus pares, l’Andreu i
la Carmen, actualment al capdavant del
negoci.
Ambdós representen la sisena genera·
ció d’aquesta fleca, fundada el 1838, i que
porta per tant més de 180 anys elaborant
pa de qualitat fornejat en forn de llenya.
Actualment, Cal Mosso ofereix una gran
diversitat de pa, treballant diferents tipus
de farines com kamut, sègol, espelta in·
tegral, fajol, etc.

Nascut entre farines
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“Vaig néixer entre farines, veient el meu
pare com cada nit feia el pa…primer po·
sava la llenya a cremar i ja preparava la fa·
rina i l’aigua per posar-les a l’amassadora
per amassar”, recorda Galceran.
“Les mans del meu pare formatejant el

EL JURAT. Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres, ha presidit el jurat de la final del Concurs Millor
Pa de Pagès Català 2021, format a més pel cuiner Paco Pérez, el periodista gastronòmic Salvador
García Arbós, el guanyador de la final del Concurs de 2019, Andreu Bertran i el president del
Consell Regulador, Antoni Figuera.

pa i agafant aquella pala de 6 metres per
poder arribar a enfornar pa a tot el forn
de llenya, són imatges que formen part de
la meva infància. L’olor del pa recent fet,
de la llenya cremant, de les pastes sortint
del forn…són olors que han crescut amb
mi…”, indica.
No obstant això, va estudiar un mòdul
de grau superior de màrqueting i la ca·
rrera d’Empresarials, i va estar treballant
uns anys a la banca. “Fins que em vaig
donar compte que aquell no era el meu
camí”, indica.
“Vaig decidir un dia començar a quedarme a les nits a l’obrador amb el meu pare i
els seus companys…mirava com ho feien
i allò em va enganxar, jo volia saber més
d’aquell món que tota la vida havia viscut
però mai havia estudiat…”, narra.

Format a les millors escoles

“Aleshores, en aquell moment hi havia
un curs al Gremi i allá em vaig apuntar…
em van donar unes bases que jo cada nit
anava aplicant i a la vegada aprenent de
la facilitat en que el meu pare formava,
media, enfornava…uns m’ensenyaven la

Andreu Galceran,
guanyador al 2019, va
cursar el Màster en
Fleca Artesana
d’Excel·lència de
l’Escola de Flequers
Andreu Llargués
técnica moderna i meticulosa i el meu
pare m’ensenyava el que només ell sabia,
aquella manera de veure la professió que
només un forner de sempre pot transme·
tre…”, recorda.
Posteriorment, va estudiar un curs a la
que es pot considerar una de les millors
escoles del món de pa, Richemont School
of Bakery, i va cursar el Màster en Fleca
Artesana d’Excel·lència a l’Escola de Fle·
quers Andreu Llargués.
“Crec en la formación continuada, la in·
novación constant i el treball són el secret
d’aquesta professió”, assegura. NEWSPA

“Aquí és on es nota l’ofici”,
eslògan de la nova campanya
de promoció del pa del Gremi
La campanya d’enguany busca transmetre els clients la confiança de
que està adquirint un producte de qualitat. Aquest missatge es reforçarà amb l’emissió de 20 falques a RAC 1.

E

l Gremi de Flequers de la Pro·
víncia de Barcelona ha posat
en marxa la ja tradicional cam·
panya publicitària per a fomen·
tar el consum de pa a les botigues dels seus
agremiats.
D’aquesta manera, un any més, el Gremi
es manté fidel al seu compromís d’ajudar a
les empreses agremiades a difondre la imat·
ge de qualitat i salut del pa, tan important
en aquests temps.
És per això que, com cada any, propor·
cionarà a les fleques lots que inclouen les
tradicionals bosses i pòsters, i a més a més,
novament es faran sortejos dirigits al públic
consumidor, amb premis per als guanyadors
consistents en aquesta edició en paneres de
cotó per servir el pa a taula.

Missatge de confiança

“Aquí és on es nota l’ofici” és el lema es·
collit per la campanya d’enguany. Es tratca
d’un missatge dirigit directament a la cli·
entela dels establiments flequers, amb el
qual es busca transmetre al consumidor
la confiança de que està adquirint un pro·
ducte de qualitat amb la garantia d’haver
estat elaborat per professionals flequers
artesans.
La campanya tindrà lloc entre els dies
15 i 29 de novembre de 2021, i els titulars
de les fleques participants faran el sorteig
durant el dia 1 de desembre de 2021. És molt
important respectar aquestes dates, per
tal que la campanya tingui el màxim ressò
possible, adverteixen des del Gremi.

Ressò mediàtic

A més a més, per tal reforçar aquest mis·
satge, durant tots els dies de la campanya
s’emetran un total de 20 falques
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publicitàries als programes més escol·
tats de RAC 1, emissora de radio líder d’au·
diència a Catalunya.
Aquestes falques aniran destinades, per
suposat, a promocionar el consum del pa
entre els oïents d’aquesta emisora, i en
general, entre els ciutadans de Catalunya.
Novament, aquest any tots els establi·
ments podran donar els premis als seus
clients de forma directa, ja que cada lot
inclou cinc premis.
Per tal de donar difusió a la campanya,
el Gremi dóna la oportunitat als flequers
participants d’enviar fotografies amb els
seus clients premiats, per tal de ser publi·
cades a la web del Gremi i a Newspa.

El sorteig

L’objectiu d’aquesta campanya és posar
en valor la qualitat del producte adquirit

“La campanya
publicitària
es realitzarà del 15
al 29 de novembre,
i el sorteig, el dia
1 de desembre
a una fleca artesana agremiada. Per això
se sortejaran paneres de cotó per a servir
el pa a taula, reforçant l’idea de que el
producte que consumirem és de la màxima
qualitat.
Aquest any novament, tots els esta·
bliments podran donar premis als seus
clients, ja que cada lot inclou 5 premis.

Per poder participar, els clients hauran
d’omplir una butlleta amb les seves dades
i el nom de la fleca on han fet la compra,
i dipositar-la en l’urna que es facilitarà a
cada establiment amb el seu lot.
Un cop acabada la campanya, cada es·
tabliment farà el sorteig entre totes les
butlletes dipositades a les seves urnes.

Distribució

Tots els materials necessaris per portar
a terme la campanya (bosses de paper
per a dipositar les barres de pa i distribu·
ir a la clientela, amb el missatge “Aquí és
on es nota l’ofici”; pòster per a exposar
en l’establiment de venda amb eslògan
“Aquí és on es nota l’ofici. Compra pa
de fleca, garantia de salut i qualitat”;
butlletes a emplenar pels clients; urna
de cartró per a dipositar les butlletes a

16 D’OCTUBRE, DIA MUNDIAL DEL PA, UNA PROPOSTA DEL PRESIDENT DEL GREMI
El Gremi de Flequers de la Província de Barcelona
distribueix els agremiats el pòster oficial del Dia Mundial
del Pa, que es celebra a tot el planeta el 16 d’octubre.
D’aquesta manera, els flequers artesans poden lluir
aquest cartell als seus establiments, tot posant en

DIA
MUNDIAL
DEL PA
16 D’OCTUBRE
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valor davant els seus clients la importància cabdal del
producte flequer de qualitat en l’alimentació saludable
arreu del món,
Cal recordar que el Dia Mundial del Pa es celebra
cada any a tot el planeta gràcies a una proposta que
el president del Gremi de Flequers de la Província
de Barcelona, Andreu Llargués, va fer a la Unió
Internacional de la Fleca i de la Fleca-Pastisseria (UIBC,
sigles en francès).
Corria l’any 2005, quan Llargués, com a representant
d’Espanya convidat per la Confederació Espanyola
d’Organitzacions de Fleca (Ceoppan) a les reunions que
celebrava la UIBC, viatjava a l’assemblea general que es
va convocar a Innsbruck.
“A l’avió que em portava a la ciutat austríaca anava
llegint la premsa i em va cridar l’atenció que parlessin
que aquell dia, 27 de març, es celebrava el Dia Mundial
del Teatre. Vaig pensar que si el teatre tenia un dia
internacional, el pa no podia ser menys. Al cap i la fi,
el pa és la base de l’alimentació des de la Prehistòria”,
narra Llargués.
Dit i fet, el president del Gremi va proposar a l’assemblea
general de la UIBC la creació del Dia Mundial del Pa,
fent-lo coincidir amb la data que va ser proclamada per
l’Organització de les Nacions Unides per l’Agricultura
i l’Alimentació (FAO) el 1979 com a Dia Mundial de
l’Alimentació.
Així, l’any 2006 es va celebrar per primera vegada, el
Dia Mundial del Pa. Des de llavors, el món sencer dedica
un dia a la història i al futur del pa, per compartir la
feina dels forners i intercanviar parers sobre la matèria
primera amb la qual s’elaboren tantes varietats de pa.
Setze anys després, la diada està consolidada plenament
a tots els països que formen part de la UIBC, amb un
dia que serveix per a que les organitzacions flequeres i
els flequers de forma individual, aprofitin l’ocasió per a
promocionar el pa i d’altres productes de fleca.

Els flequers participants poden enviar les
seves fotos amb els
clients premiats, i seran
publicades a la web del
Gremi i a Newspa

cada botiga, i paneres de cotó) seran dis·
tribuits a les fleques agremiades parti·
cipants la setmana anterior a l’inici de la
campanya, és a dir, la del 8 de novembre.
El Gremi prega que les empreses que el
dia 11 de novembre no hagin el material
promocional es posin en contacte de
seguida al Departament de Secretaria
( Rosa Verdaguer) , a través del correu
electrònic secretaria@gremipa.com o

el telèfon 934 871 818.
Des de la institució confien que en
aquesta nova edició tingui una bona aco·
llida per part del públic consumidor final
i doni el seu fruit, amb l’objectiu d’incre·
mentar el consum de pa a les botigues dels
agremiats.
Dav ant quals e vol dubte, els agre ·
miat s poden consult ar a S ecret aria.
NEWSPA

MATERIAL PROMOCIONAL INCLÓS A CADA LOT
- Bosses de paper: 1.000
bosses per a dipositar les barres
de pa i distribuir a a clientela,
amb el missatge “Aquí és on es
nota l’ofici”.

- Urna de cartró a dipositar les
butlletes a cada botiga.

- Pòster per a exportar en
l’establiment de venda amb
l’eslògan “Aquí és on es nota
l’ofici. Compra pa de fleca,
garantia de salut i qualitat”.

- Bosses de roba: 5 unitats per
cada lot.

- Butlletes: 500 butlletes a
emplenar pels clients.

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

I DE
SERVE ENT
ENIM
MA N T

s
3654diheores
2

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

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

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

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

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

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

frigual
ESPECIALISTES EN FERMENTACIÓ CONTROLADA

Segueix-nos

frigual

anys
innovant
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El curs comença amb master classes
d’altura a l’Escola Andreu Llargués
La tardor arriba amb la tornada de les Baking Master Classes
amb prestigiosos mestres flequers com Mickaël Martinez

A

l llarg d’aquesta tardor,
l’Escola de Flequers An·
dreu Llargués acollirà un
grapat de master classes
d’allò més interessant per als flequers que
vulguin sorprendre els clients amb noves i
millorades elaboracions. Les Baking Mas·
ter Classes estan pensades per portar als
flequers de casa nostra la millor formació
de nivell internacional.

Brioixeria fina i rentable
“Al mes de novembre rebrem el Mickaël
Martinez, cap pastisser d’un prestigiós
hotel on fa pans i brioixeria per a dife·
rents restaurants amb estrella Michelin”,
explica Ferrant. “En aquesta master class
dedicada íntegrament a brioxeria fina i
productiva, desenvoluparem de manera
eficaç i senzilla formes i sabors diferents
mitjançant la tècnica i receptes fàcils de
reproduir a l’empresa, i sobretot renta·
bles!”, incideix.
“L’èmfasi estarà en l’equilibri entre el
gust i la part visual, ja que un no pot estar
per damunt de l’altre. Els grans clàssics
seran reinterpretats per donar-lis una
segona joventut sense deixar le banda
la racionalitat i la lògica corporativa”,
destaca Ferrant.

Fleca-pastisseria
El mateix Ferrant impartirà també dues
master classes durante el mes de no·
vembre.
Una d’elles és la centrada en els pas·
tissos flequers. Consistirà en una intro·
ducció al món de la fleca-pastisseria a
través de l’elaboració de pastissos que no
necessiten fred per a la seva conservació.

Així, abordarà elaboracions com ara el
pastís de pistatxos i griottines, el pastís
de poma caramel·litzada, el pastís de pera
caramel·litzada al ‘yuzu’, el brownie, el
flam parisenc i el ‘cake’ salat.
Així mateix, Ferrant també impartirà
una master class en la qual explicarà tots
els secrets del panettone, un producte
cada vegada més demandat. NEWSPA

PROPERES MASTER CLASSES
PASTISSOS FLEQUERS (10 hores)
8 i 9 de novembre
Impartida per Yohan Ferrant

PANETTONE (15 hores)
23, 24 i 25 de novembre
Impartida per Yohan Ferrant

LA BRIOIXERIA EFICAÇ, BONA I
PRODUCTIVA
3 i 4 de novembre
Impartida per Mickaël Martinez

Per a més informació, contacteu amb el Departament
de Formació del Gremi: formacio@gremipa.com
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Els flequers s’inicien en la
pastisseria a la nostra Escola
Durant el mes de novembre, el centre formatiu acull el Curs
d’Iniciació a la Pastisseria Artesana, adreçat a professionals

A

quest mes de novembre es
celebra a la nostra escola el
curs d’iniciació a la pastis·
seria artesana, de 60 hores
de durada i adreçat a professionals de la
fleca que vulguin dominar les tècniques
bàsiques de pastisseria.

Dolços artesans

Els principals objectius del curs són in·

crementar l’oferta de productes propis
a partir de dolços artesans elaborats pel
mateix flequer; adquirir els coneixements
bàsics, teòrics i pràctics sobre els diferents
tipus de matèries primeres i les elabora·
cions bàsiques de la pastisseria artesana,
i optimitzar els processos de fabricació i
millorar l’estucatge amb producció intel.
ligent, fent us dels estris i maquinaria dels
temps actuals.

Entre les elaboracions aborades, desta·
quen la massa de full, la massa de croissant,
els pastissos semi-freds, els pans de pessic,
les cremes base i farcits, la pasta ‘choux’ i la
pastisseria individual.
El curs està impartit per professionals
amb gran experiència i reconeguts en el
sector de la pastisseria, tots ells pastissers i
formadors de la nostra Escola, com són Toni
Vera, Lluís Costa i Sergi Vela. NEWSPA
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Arrenca la tercera edició del Màster
en Fleca Artesana d’Excel·lència
La vintena d’alumnes
del que és el vaixell
insígnia de l’Escola
de Flequers Andreu
Llargués ja està rebent
la formació més
exigent en fleca de
qualitat

C

omença un nou curs lectiu,
i l’Escola de Flequers Andreu
Llargués es posa en marxa amb
la formació de primera qualitat
com a eix fonamental. En aquest context, el
3r Màster en Fleca Artesana d’Excel·lència és
una de les senyeres d’identitat de l’escola. Al
front d’aquest gran projecte hi és el director
de l’Escola, Yohan Ferrant, guanyador de la
Selecció Francesa de Fleca per al Mundial 2019,
tercera posició en el 7è Campionat Mundial du
Pain i Premi al Millor Pa Biològic del Món.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
VIRTUTE EQUIDEM CETEROS (10h)
- Est ei erat mucius quaeque
- In mel saperet expetendis

SENSERIT MEDIOCREM VI (5 hores)
- Est ei erat mucius
- Vitae urbanitas sadipscing

Expetenda tincidunt in sed, ex partem placerat sea,
porro commodo ex eam. His putant aeterno interesset at.

Mestres convidats

Els continguts són impartits segons espe·
cialitats per professionals de primer nivell,
mestres forners de renom i especialistes
convidats de reconegut prestigi, que aporten
la seva experiència i coneixements per tal
d’oferir una formació excel·lent.
Els mestres convidats són seleccionats
entre les més prestigioses figures de la
fleca internacional. “Volem fer venir l’italià
Ezio Marinato, especialista en panettone; el
belga Karl De Smedt, director de l’única bi·
blioteca de massa mare del món, i el castellà
Carlos Moreno, moliner i copropietari de la
farinera Despelta, per parlar de biodiversi·
tat”, explica Ferrant.

Exigència
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El Màster exigeix els alumnes, professio·
nals en actiu que han de conjugar la forma·
ció amb le feina, un gran compromís amb
l’excel·lència. Té una durada de 220 hores
que s’estructuren en 22 hores mensuals or·

L’ANTERIOR PROMOCIÓ. Fotos de la cloenda de la segona edició del Màster.

ganitzades en una setmana al mes de dilluns
a dijous. En total, són 10 setmanes distribuÏ·
des del 25 d’octubre de 2021 al 14 de juliol de
2022, amb el següent horari: dilluns de 10:00
h a 18:00 h, amb pausa per dinar, i dimarts,
dimecres i dijous, de 15:30 h a 20:30 h. Amb
un màxim de 20 participants per afavorir
una formació personalitzada i intensiva,
la metodologia combina demostració amb
pràctica, tenint com a referència els millors
professionals i les actuals tendències del
sector.

Dos mòduls

Els continguts s’agrupen en dos mòduls.
En primer lloc, el de pràctica professional,
dividit a la seva vegada en les següents ca·
tegories: pans artesans (88 hores), brioixeria
artesana (66 hores), snacking (22 hores)

i peces artístiques (22 hores). No menys
important és el mòdul de tecnologia pro·
fessional i ciència aplicable (22 hores), en
el qual s’abordaran les matèria primeres, les
farines, el pastat i el sistema de cocció des
d’una vessant científica.

Motivació addicional

Una de les motivacions addicionals per als
alumnes del màster és aquest compromís,
per part de Yohant Ferrant: “l’alumne amb
millor nota el prepararé personalment per
participar al Mundial du Pain 2023, jun·
tament amb el millor alumne de la quarta
edició, tal i com he fet amb els millors de
la primera i la segona edició, Enric Badia i
Marta San José, que han participat aquest
octubre al’edició de 2021 d’ aquesta compe·
tició”, recorda. NEWSPA

La brioixeria més innovadora
amb la solidesa de la tradició
Gran èxit del monogràfic sobre brioixeria creativa impartit
per Yohan Ferrant, director de l’Escola Andreu Llargués

L

a nostra Escola de Flequers
Andreu Llargués ha encetat la
tardor i l’any lectiu amb il·lusió
renovada i una ambiciosa pro·
gramació d’activitats formatives per ajudar
els flequers artesans a posicionar-se en el
mercat amb l’excel·lència com a bandera.
Després de gairebé dos anys marcats per
la pandèmia, sembla que poc a poc anem
tornant a la normalitat, i el nostre centre
formatiu ha aprofitat el temps per agafar
embranzida de cara al començament d’un
nou curs marcat per la formació de màxima
qualitat.
Amb aquesta visió, s’ha celebrat a comen·
çaments del mes d’octubre, concretament els
dies 6 i 7, un interessant monogràfic a càrrec
de Yohan Ferrant, director de l’Escola i de la
Baking School Barcelona Sabadell, reconegut
com a un dels grans mestres flequers del
panorama internacional.

elaboracions que formen part de la brioixeria,
des dels clàssics fins a les noves tendències,
explicant cada tècnica amb la minuciositat
i el rigor que caracteritzen el director del
centre formatiu del Gremi de Flequers de la
Província de Barcelona.

Revisitant el croissant
Una de les elaboracions en les que més ha
incidit Ferrant és en el croissant, un clàssic
de la brioixeria amb una demanda creixent.
En relació a aquest producte, el director de
l’Escola ha fet tota una revisió, tot aturant-se

a explicar l’implementació de nous formats
innovadors amb diferents farcits i textures.

Professionals innovadors
Els alumnes, professionals en actiu inte·
ressats en actualitzar les tècniques d’elabo·
ració i incorporar nous productes, han gaudit
del monogràfic, i s’han mostrat interessats
en incorporar els coneixements adquirits.
Continua la programació de monogràfics
adreçats a professionals que vulguin apro·
fundir en els seus coneixements de fleca,
brioixeria i pastisseria. NEWSPA

Elaboracions creatives
Durant el curs monogràfic, de 10 hores de
durada, s’han abordat diferents elaboracions
creatives a partir de masses fermentades
amb l’objectiu que, una vegada incorpo·
rats els coneixements impartits, els alumnes
puguin oferir la seva clientela una gamma
més àmplia de brioixeria amb nous sabors
i textures. D’aquesta manera, Ferrant ha fet
tot un repàs en profunditat a les principales
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Nova fornada de flequers
acabats de formar a l’Escola
Conclou una nova edició del exitós Curs d’Iniciació a la
Fleca a l’Escola de Flequers Andreu Llargués

R

ecentment, l’Escola de Flequers
Andreu Llargués ha acollit una
nova edició del Curs d’Iniciació a
la Fleca, adreçat a persones majors de 16
anys que vulguin iniciar-se en les tècni·
ques bàsiques d’elaboració de productes
artesans de fleca i brioixeria. I és que la
fleca és un sector que ofereix grans opor·
tunitats professionals per a les persones
ben formades.

Cent per cent pràctic

El principal objectiu d’aquest curs de 150
hores de durada distribuïdes en 24 sessions,
és adquirir els coneixements teòric-pràctics
per a l’elaboració de peces de pa i brioixeria,
seleccionant adequadament les matèries pri·
meres, dosificant-les segons la formulació,

La fleca ofereix
interessants
oportunitats
professionals a les
persones ben formades
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utilitzant la maquinària i eines necessàries
per realitzar l‘ amassat, format de peces,
fermentació i cocció, i aplicant les tècniques
adequades.
Es tracta d’un curs 100% pràctic en el
decurs del qual es treballa i s’elaboren pro·
ductes de forma artesanal, amb les mans i
amb els millors ingredients, per aconseguir
productes de qualitat i que siguin especials.
A més a més, inclou la visita a una fleca
artesana, per tal de poder veure de primera
mà com és el dia a dia de la feina a l’obrador.
El curs, dirigit per Yohan Ferrant, qui ha
estat assessor i consultor internacional i
actualment es el director de l’Escola, està
impartit per Angel Zamora i M.Cruz Baron,
professionals amb dilatada experiència en

el sector de la fleca i la brioixeria i amb molt
reconeixement dins el sector, tots ells forners
i professors de l’Escola del nostre Gremi.

Programa ampli

El curs s’estructura en un programa que
inclou diferents matèries. En primer lloc,
s’aborda el coneixement i la selecció de ma·
tèries primeres: farina, aigua, sal, llevats,
greixos, additius, llet, ous, sucre,.. A més a
més, s’aprofundeix en el procés d’elaboració
del producte: amassat, laminació i formació
de la pasta, repòs, divisió, funyit, format,
fermentació i cocció.
En aquest punt, es repassa l’elaboració
de diferents productes de fleca i brioixeria:
masses de baixa hidratació (pa candeal o
màquina); masses de mitja hidratació (pagès,
llonguet, baguet,...); masses d’alta hidratació:
(xapata, gallec, pa d’aigua...); masses amb
fibra (espelta, integral, segó...);masses amb

altres cereals (blat de moro, kamut, sègol,
espelta,...); masses enriquides (pa de mot·
lle, pans en cistella, muesli, xips de fruites i
fruits secs,...); masses batudes (magdalenes,
coques,...); masses fermentades fullades
(croissant, ensaïmades, brioix danès, masses
fullades amb llard,...); brioixeria tradicional
(croissant de mantega, suís, berlinès,...), i
pastissos de fruita amb base de massa de
full i “quebrada”.
També s’explica l’plicació de les tècniques
de fred (fermentació controlada, controlada
positiva, bloquejada, en bloc i congelació),
s’aborden els pans artesans amb ferments
naturals i, finalment, es tracta la segure·
tat alimentària (ontaminació dels aliments,
malalties de transmissió alimentària, el pa·
per del manipulador d’aliments, condicions
higièniques dels locals i equips, mètodes de
conservació d’aliments i gestió de la segure·
tat alimentària a l’empresa. NEWSPA
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Instamat reforma el
forn de Pa Armengol
de Sabadell

C

Puratos presenta els
seus nous “combos”
amb regals

P

uratos, proveïdora de matèries primeres per al sector
flequer, pastisser, brioixeria i xocolata, torna a fer
noves promocions de Combos. En aquesta edició
promociona quatre “Combos” de productes del sector amb
un regal d’alta qualitat.
El primer pack per la fleca inclou una caixa de CreArte Ciabatta,
un coupage de Masas Madre inactives italianes; una de Crearte
Galego, un cupatge de Masses Mare inactives de sègol, i dues
cubetes amb tapa de regal. El segon, més dirigit per a pastissers,
inclou el Satin Moist Vainilla, un cubell de glassejat de fruits ver·
mells i dos motlles de pastisseria de regal.
El pack de brioixeria està compost per una mantega per a
elaborar brioixos, un farciment en pols de fruits secs i un regal de
dos motlles de brioixos. Per últim, per als xocolaters, el “Combo”
consisteix en un sobre de cacau sostenible i un cubell de praliné,
justament amb una torronera d’inox de regal. Packs están subjec·

ompartint amb la propietat l’actual preocupació per la segure·
tat sanitària, Instamat interior ha instal·lat un nou sistema de
llum led per les vitrines i la prestatgeria d’exposició de pa del
Forn de Pa Armengol de Sabadell.
L’empresa especialista en disseny, fabricació i instal·lació de tendes
d’alimentació, destaca que al led que usen incorporen la tonalitat de llum
càlida i llum blava amb acció bactericida.
El temps d’exposició de llum blava es regula mitjançant un temporit·
zador, per assegurar l’eliminació de bacteris perjudicials com escherichia
coli, salmonella typhimurium, listeria monocytogenes o staphylococcus
aureus.
Aquest sistema es combina amb un equip de desinfecció aèria que
elimina més del 99% el SARS-COV2. NEWSPA

Debic presenta nou receptari amb la
col·laboració de 17 pastissers espanyols

D

ebic presenta un nou receptari amb el
nom “En buenas manos”. Aquesta pu·
blicació expressa a la perfecció el com·
promís de Debic amb l’excel·lència i amb tots els
professionals que confien en els seus productes. Un
missatge clar i concís però sobretot bidireccional,
que valora la reciprocitat entre els qui procuren
aquests lactis prèmium i els qui els empren per a
aconseguir els seus objectius.
Fins a 17 pastissers del país, tots de primera fila i
solvència contrastada, han participat en aquesta publi·
cació. Cadascun en el seu estil, proposen elaboracions
que van d’allò més tradicional, com pot ser una peça

clàssica de brioixeria, a suggeridores composicions que
requereixen major dedicació i inspiració.
Els diferents professionals introdueixen cadascuna
de les receptes i detallen els productes Debic de la
seva elecció, així com el pas a pas per a aconseguir
els seus mateixos resultats.
Al receptari han participat Álex Cristóbal, Andrés
Albite, Andrés Mármol, Betina, Montagne, Carles
Soler, Carlos Merino, Daniel Álvarez, Daniel Jiménez,
Faustino Fernández, Gil Prat, Jesús Fuentes, Jordi Mo·
relló, Manu Jara, Marc Rodellas, Nacho Ramiro, Sergi
Vela y Yohan Ferrant. Podeu consultar el receptari a
la web de Debic.com. NEWSPA
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ELS COL·LECCIONABLES DEL PA

Pa de ‘gofio’ i ‘quicos’
- Posar el 60 % de l’aigua al principi de l’amassat. La resta,
‘bassinage’. Deixar reposar en bloc 60’. Dividir peces de 500 g.
- Boleiar molt suau i deixar en repòs 15‘. Estirar la peça amb
forma allargada, deixant un extrem més gruixut.
- Donar forma d’espiral deixant espai entre les corbes de l’espiral
per que es pugui desenvolupa, pulveritzar amb aigua i arrebossar
amb pluja de ‘quicos’ trencats.
- Deixar reposar la peça 150’, coure amb vapor en forn de sola a
una temperatura mitjana de 210 ºC durant 40’, i obrir el tir als 15’
de cocció.

EMPASTAMENT
1.149 g farina de blat força
W 300
460 g ‘gofio’ de mill ‘La Piña’
(torrat fort)
690 g farina de blat de moro
345 massa mare sòlida
34 g extracte de malta
daurada
115 g oli d’oliva
46 g llevat fresc

ESPAI PATROCINAT
FARINERA ALBAREDA

46 g gluten
46 g sal

ESCALDAT POLENTA
345 g aigua
115 g sèmola grossa de blat de
moro

ELS COL·LECCIONABLES PASTISSERS
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Farina convencional i farina ecològica
938 727 942
albareda@farinera-albareda.com
www.farinera-albareda.com

Panellets farcits de ‘gofio’
- Bullir les patates, pelar en tebi i trepitjar amb una forquilla fins que
tingui textura sedosa i sense grumolls.
- Posar el sucre, incorporar el rovell i afegir a 3 vegades l’ametlla. Treballar
5’ i reposar sense fred 24 h.
- Fer un volcà al ‘gofio’, afegir mel i aigua, pastar, escampar una fina capa
de ‘gofio’, reposar 1h i tallar a daus.
- Embolicar, reposar, ruixar amb la barreja de llet i ou i espolsar amb blat
de moro. Enfornar 10’ a 200 ºC.

MASSAPÀ

‘PELLA’ DE ‘GOFIO’

500 g farina d’ametlles
350 g sucre
1 rovell d’ou
100 g patata cuita
Ratlladura d’una
llimona (opcional)

175 g ‘gofio’ marca ‘La
Piña’ (barreja blat i blat
de moro)
150 g aigua
50 g mel

ARREBOSSAT
250 g llet
1 ou
300 g ‘topping blat de
moro inflat

40

!

NEWSPA Núm. 232
SETEMBRE/OCTUBRE 2021

NEWS EMPRESA LEGISLACIÓ
Antonio Caballero
Advocat del Gremi de Flequers
de la Província de Barcelona

Increment de les sancions
en l’ordre social
E
l passat dia 10 de juliol es va pu·
blicar la Llei 10/2021, de 9 de juli·
ol, de treball a distància, amb una
Disposició Final Primera en la que es modi·
ficava el Text Refós de la Llei d’Infraccions
i Sancions de l’Ordre social (LISOS). I els
canvis introduïts no són en cap cas intrans·
cendents, ja que d’una forma molt sibil·lina
el Govern ha incrementat en un 20% totes
les sancions recollides a l’article 40 de l’es·
mentada norma, amb efectes del proper 1
d’octubre de 2021.

Nou marc sancionador en matèria de relacions laborals i
ocupació.

Així, en breu veurem que s’enduriran de
forma substancial les sancions en matèria
de relacions laborals i ocupació que pot im·
posar l’Administració en els següents nivells:
• Les infraccions lleus, en grau mínim,
tindran una multa de 70 a 150 euros, en el
seu grau mig, de 151 a 370 euros, i en el seu
grau màxim, de 371 a 750 euros (Nota: Ara
és de 60 a 125, de 126 a 310, i de 311 a 625).
• Les greus amb multes, en el seu grau
mínim, de 751 a 1.500 euros, en el seu grau
mig de 1.501 a 3.750 euros, i en el seu grau
màxim de 3.751 a 7.500 euros (Nota: ara són
de 626 a 1.250, de 1251 a 3.125 i de 3.126 a
6.250, respectivament).
• I les molt greus amb multes, en el seu
grau mínim, de 7.501 a 30.000 euros; en el
seu grau mig de 30.001 a 120.005 euros, i
en el seu grau màxim de 120.006 a 225.018
euros (Nota: Ara és de 6.251 a 25.000; de
25.001 a 100.005 i de 100.006 a 187.515
euros).

Sancions en matèria de prevenció de riscos laborals

Pel que respecta a les sancions per in·
compliments en matèria de prevenció de
riscos laborals seran les següents:
• Les lleus, en el seu grau mínim, amb
multes de 45 a 485 euros, en el seu grau
mig, de 486 a 975 euros, i en el seu grau
màxim, de 976 a 2.450 euros (Nota: Actu·

alment, són de 40 a 405 euros, de 406 a 815
euros; i de 816 a 2.045 euros).
• Les greus amb multes, en el seu mínim,
de 2.451 a 9.830 euros; en el seu grau mig,
de 9.831 a 24.585 euros, y en el seu grau
màxim, de 24.586 a 49.180 euros (Nota:
Ara són de 2.046 a 8.195 euros; de 8.196 a
20.490 euros; i de 20.491 a 40.985 euros).
• Les molt greus amb multes, en el seu
grau mínim, de 49.181 a 196.745 euros; en
el grau mig, de 196.746 a 491.865 euros; i
en el seu grau màxim, de 491.866 a 983.736
euros (Nota: Ara és de 40.986 a 163.955
euros, de 163.956 a 409.890 euros, i de en
el seu grau màxim, de 409.891 a 819.790
euros).

de forma explicita, les infraccions en l’ordre
social comeses amb anterioritat a l’entrada
en vigor de l’apartat segon de la disposició
final primera de la Llei 10/2021, de 9 de ju·
liol (es a dir, abans de l’1 d’octubre de 2021),
es sancionaran conforme a les quanties
sancionadores previstes amb anterioritat a
l’esmentada data.
En el cas que tinguin algun dubte sobre la qüestió tractada, al Departament
Laboral del Gremi li podem ampliar la
informació que sigui necessària. NEWSPA

Altres casos

Així mateix, s’incrementen també les se·
güents sancions greus: la que detalla l’arti·
cle 22, apartat segon, quan no es sol·licita
l’afiliació o l’alta inicial dels treballadors per
part de les empreses, la que conté l’article
22, apartat setè a), quan no s’insta l’alta en
el RETA als treballadors per compte propi,
i la infracció de l’article 22, apartat setzè,
quan es comunica la baixa del treballador
en el sistema encara que es manté l’acti·
vitat laboral. Concretament, tots aquests
incompliments tindran la següent sanció:
en el seu grau mínim, de 3.750 a 7.500 eu·
ros , en el seu grau mig , de 7.501 a 9.600
euros, i en el seu grau màxim, de 9.601 a
12.000 euros.
Així mateix, es modifica la sanció que
s’imposa en el cas de la infracció molt greu
que es recull a l’article 23.1 a) de la LISOS,
que es refereix a qui dóna ocupació com
a treballador a beneficiaris o sol·licitants
de pensions o altres prestacions periòdi·
ques de la Seguretat Social, que passen
de 12.001 a 30.000 euros, en el seu grau
mínim, de 30.001 a 120.005 en el seu grau
mig, i de 120.006 a 225.018 euros en el seu
grau màxim.

Irretroactivitat

Segons disposa l’esmentada normativa

41

GUIA DE PROVEÏDORS
Logotip B

DECORACIÓ
r CRUZ,

S.L.

Carrer Indústria, 9-12
Polígon Industrial Les Pedreres
08390 - Montgat
( 934 650 065
cruzsl@cruzsl.net
www.cruzsl.net

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

r

FARINERA COROMINA
Agri-Energia, SA

17820 - Banyoles
( 972 583 363

12550, Almazora, Castellón

farinera@agrienergia.com

( 964 216 912

www.farineracoromina.com

Fax 964 252 115

Girona, 155, apt. 4

S.L.

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

info@ciberpan.com

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

www.ciberpan.com

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

08007 Barcelona

08100 - Mollet del Vallès

( 934 559 636
691 205 363

( 935 705 608
Fax 935 700 132
www.instagram.com/fillsdemoreto

www.colip.com

www.facebook.com/farinesmoreto/
r EUROFOURS IBÉRICA, S.A.
C/ Sabino Arana 30-1º
08028 - Barcelona
( 932 296 900
Fax 932 296 902
www.eurofours.com

08232 - Viladecavalls (Barcelona)

25191 - Lleida

( 937 803 166

( 973 200 319

Fax 937 891 620

Fax 973 205 643

info@terpan.es

www.lameta.es

r EXCLUSIVAS FRIGORÍFICAS, S.L.

info@exclusivasfrigorificas.com

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

www.exclusivasfrigorificas.com

C/Mallorca, 40.

08830 – Sant Boi de Llobregat
(

r YLLA 1878, S.L.
Ctra. de Manlleu km. 1,4
08500 - Vic

934 401 876

Fax 934 497 545

08192 Sant Quirze del Valles

www.ylla1878.com
r FORESPA

@ylla1878

Forns - Màquines - Fred - Interiorisme. Oferim

08784 - Piera (Barcelona)

solucions integrals, que van des de la decoració,

( 932 191 851

el mobiliari i la maquinària fins el servei tècnic.

Fax 932 138 236

Avenida Can Bordoll 87

emulift@emulift.com

Pol. Ind. Can Roqueta

www.bodylin.com

MAQUINÀRIA
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

FARINES
r COMERÇ I INDÚSTRIES

ALBAREDA, S.A.
Farina convencional
i farina ecològica
Passeig del Riu, 66
08241- Manresa
( 938 727 942

r BONGARD

IBERIA, S.A.

C/ Garbí, 18 Nave 3 (Pol.Ind. Can Volart)
08150 Parets del Vallès
(Barcelona)
( 935 737 878
info@bongard.es
www.bongard.es

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

Polígon Industrial les Salines

C/ Copérnico nº 40 nave 4

www.emulift.com

r

Carrer d’Asturias, 5

( 938 862 744
Especialidades sin azúcar y bajas en calorías

r NOVAU GRUP
Forns, fermentació,
rentaobjectes i llescadores
Pge. Jordi Ferran, 9-11
08028 - Barcelona
( 933 334 446
Fax 934 483 896
info@novaugrup.es
www.novaugrup.es

colip@colip.es

PI El Segre

IBÉRICA, S.L.

R

Rambla Catalunya nº 66, 5 D

Ctra. Terrassa - Olesa P.I Can Mir

r EMULIFT

cp CIBERPAN

r COLIP ESPAÑA, S.L.

www.terpan.es
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Indústria, parc. 204R

ESPECIALITATS
SENSE SUCRE

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

PANIFICACIÓN, S.L.

Fabriquem: Divisores, càmeres de repòs,
formadores…Maquinaria de Panaderia amb la
millor qualitat i servei
C/ Els Lladres 6, PI Ramonet

r LA META
r TERPAN,

rCIBERNÉTICA PARA LA

(

937 213 286

rubhima@rubhima.com
www.rubhima.com
@Rubhima
www.facebook.com/rubhima

08202 Sabadell (Barcelona)
( 937 426 052
629 080 719
Fax 937 832 880
admin@forespa.es
www.forespa.es
r FRIGUAL
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

r SALVA

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

r TERPAN,

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 938 727 932

Fax 937 891 620

albareda@farinera-albareda.com

info@terpan.es

www.farinera-albareda.com

www.terpan.es

MILLORANTS I MIXES
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

PRODUCTES LÀCTICS

UTENSILIS

r DEBIC

r

Debic és la marca de la cooperativa làctica

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.

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

UTILCENTRE, S.L.

www.debic.com
www.instagram.com/debic_es/?hl=es
www.facebook.com/Debic.Espana/
www.youtube.com/user/DebicEspana/featured

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

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

ES TRASPASSA

ES TRASPASSA

ES TRASPASSA

ES TRASPASSA

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

Per jubilació: obrador
amb botiga i degustació,
en ple funcionament, a
comarca Moianés.

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

A Torelló: obrador amb botiga
anexa + 2 botigues (dues d’elles,
al mercat municipal). En ple
funcionament.

A Ciutat Vella (Barcelona):
botiga de venda de pa amb
llicència per obrador, en
carrer comercial.

Sra. Mª del Mar
649 358 651

Sr. Josep
647 960 539

Sr. Edgar
630 819 153

Sra. Montse
673 727 850

225

220

227

EN VENDA O LLOGUER

ES TRASPASSA

ES VENEN

TRASPÀS O VENDA

ES TRASPASSA

Establiment de venda de pa amb
zona degustació i terrassa, equipada amb mobiliario i maquinària.
Zona Viladecans-Gavà.

Obrador de pa a Sant
Vincenç dels Horts,
amb cartera de clients.
Possibilitat amb vivenda
annexa.

17 taules de 60X60,
per zona de degustació.
En perfecte estat.

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

Sr. Andreu
672 011 870

Sr. José Antonio
630 886 740

Botiga de venda de
pa a Sitges, en ple
funcionament. Zona
comercial.

Sr. Joan Carles
650 915 140

Sr. Maximino
639 529 869

226

221

221

ES VEN

ES VENEN

ES VEN

4 armaris de fusta per a
fermentar pa.

Despatx de venda de
pa, pastisseria i degustació
a Celrà (Girona).

Sra. Anna o Carme
640 051 945

Sra. Núria
666 859 292

226

227

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

228
220

228

228

Sr. José Antonio
640 509 200
221

Secció gratuïta dirigida als flequers de tot Catalunya que vulguin
posar els seus anuncis de compra, venda o traspàs de maquinària
o de forns. No s’admetran les ofertes o demandes de treball. Els
anuncis han de tenir una extensió màxima de cinc línies i cal que hi
constin el nom, l’adreça i el telèfon de contacte.
Enviï el seu anunci al Gremi de Flequers de la Província de
Barcelona.
E-mail: secretaria@gremipa.com

AVANTATGES D’ESTAR AGREMIAT

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

Els agremiats tindran un 20 %
de descompte en el PACK TUTOR
de servei de formació i posada en
marxa inicial.
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Descompte de 0,048 €/l
de gasoil consumit en
estacions de servei
adherides al conveni.

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

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

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

IREKS & 33 DREIDOPPEL

TOT UN MÓN

DE SABORS I TEXTURES
Tronc de Nadal, Stollen, bunyols, hoopies d‘hivern, panettone, galetes...
Descobreixi totes les nostres receptes d‘especialitats nadalenques!

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

