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Un cop més... Essencials!
Benvolguts companys i amics,

U

n dels desitjos que més es van expressar durant la pandèmia va ser la de “veure la
llum al final del túnel”. Durant un temps semblava, o això ens van dir, que la llum la
veuríem quan s’aixequessin les restriccions derivades de la Covid-19 i tot tornaria a
la normalitat. Doncs bé, tot just semblava que sortíem de la pandèmia que esclata la
guerra d’Ucraïna! I molt em temo, i no vull ser pessimista, que després d’aquesta guerra vendrà un
altre “conflicte”. Amb això vull dir que els empresaris ens hem d’acostumar a gestionar les nostres
empreses en un marc d’incertesa que probablement durarà molt de temps.
Aquesta situació està provocant una desbocada pujada dels costos de producció
(matèries primeres, energia, combustibles, personal, transports, …) que cada cop retallen més els marges comercials de les empreses. Per altra banda, tenim una inflació
com feia any que no patíem, i que amenaça amb castigar el consum de les famílies. Es
evident que en aquest escenari el marge per gastar cada cop serà menor. Es pot pensar
que, en aquest context el consum de pa, com aliment indispensable d’una bona dieta
equilibrada, potser no patirà tant, però no té per què ser així. Per tant, ens hem d’esforçar per fer que els nostres productes siguin atractius, saludables i imprescindibles pels
consumidors, i això ho aconseguirem amb formació, innovació, especialització i qualitat.
Però no tot ho podem deixar en mans dels empresaris. Els gremis hem d’estar al seu
costat, perquè ara la política de lobby, que només els gremis estem capacitats per fer,
es més necessària que mai. El nostre sector necessita estar fortament representat per
fer arribar les nostres demandes, reivindicacions i propostes a les administracions, i en
aquesta tasca de defensa del sector he de dir-vos, amb satisfacció, que el nostre Gremi està fent
la feina!
Durant tot aquest any s’està fent una intensa feina de reunions amb les administracions on sistemàticament els hi traslladem les necessitats i propostes que el nostre sector reivindica; enfortiment
de les polítiques comercials en defensa i promoció de la fleca, consideració del nostre sector com
estratègic a l’hora de decidir polítiques, mesures urgents i efectives per reduir els costos de l’energia, incrementar els recursos destinats a la formació professional, entre moltes altres En aquesta
revista veureu dos exemples més d’aquesta important tasca; les visites a l’Escola de la diputada
delegada de comerç de la Diputació de Barcelona i del president executiu de la FPCAT. També la
reunió amb el president de PIMEC, la patronal més representativa dels autònoms, micro, petites i
mitjanes empreses.
Cal dir-ho clar: si en els moments més durs de la pandèmia vam ser declarats com un sector
essencial per garantir el subministrament alimentari de la nostra població, ara hem de ser reconeguts, i tractats, com un sector essencial pel manteniment d’un model de comerç de proximitat que
garanteix molts llocs de feina i que és imprescindible per la cohesió i vitalitat dels nostres pobles
i ciutats. NEWSPA
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LA FLECA DAVANT LA INFLACIÓ

La fleca fa front a
la pujada de preus
L’actual context inflacionista ens afecta directament, amb fortes
pujades de preus de l’energia i les matèries primeres. En aquest
escenari, portar a terme una rigorosa gestió de costos i fer bons
escandalls per controlar les despeses és clau per un sector que ha
reduït els seus marges per vocació de servei

I

nflació. Aquesta temuda paraula, que feia dècades que pràcticament no sentíem, ha tornat a
les nostres vides d’una manera
fulminant, portant-nos de nou a les problemàtiques d’aquells convulsos anys 70,
quan la crisi del petroli va provocar un
augment generalitzat dels preus que va
afectar a tota la cadena econòmica, des
del pa a les hipoteques.
Ara, després de la gran crisi de 2008
i la brusca aturada de l’activitat econòmica derivada de la pandèmia, ens tro-
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bem amb un increment descontrolat dels
preus de les matèries primeres i l’energia
degut a diverses circumstàncies, entre les quals destaca la brutal i sobtada
guerra a Ucraïna.

Plou sobre mullat

En el moment d’escriure aquestes línies, la darrera dada d’inflació disponible
era la del mes de maig, amb un increment
de preus del 8,7% respecte al mateix
període de l’any passat. Plou sobre mullat, ja que al mes d’abril la inflació es va

situar en un 8,3% , i al març, en un 9,8% .
D’aquesta manera, l’índex de preus espanyol porta ja almenys 15 mesos per damunt del límit del 2% que el Banc Central
Europeu fixa com a objectiu.De cara a
finals d’any, les previsions de l’FMI apunten a una inflació en el conjunt de 2022
del 5,7% , i Brussel · les pronostica un
increment de preus del 6,1% .
Bussejant una mica en aquestes dates
generals per tal de veure quins béns i
productes són els que més s’encareixen, trobem que el panorama és bastant

Els preus
internacionals dels aliments estan a màxims
històrics, per damunt
dels preus registrats
després
de la crisi del
petroli dels anys 70 o
la recessió de 2008
preocupant per a la ciutadania en el seu
conjunt, però també en concret per a la
fleca.
Els preus internacionals dels aliments
estan a màxims històrics, per damunt
dels preus registrats després de la crisi
del petroli dels anys 70 o la gran crisi de
2008. Des que va començar la guerra a
Ucraïna, els aliments s’han encarit un
17% , els cereals un 20,5% i els olis vegetals un 28% .
L’oscil·lació dels preus de les matèries
primeres és certament inquietant, com
tots els flequers hem pogut notar en els
darrers mesos. Entre gener i abril, els
preus del blat han augmentat un 85% , i
els de l’ordi, un 70 % . També el sucre, la
mantega, l’oli i altres productes molt utilitzats a la fleca acumulen fortes pujades
de preus.

L’energia, disparada

Quant a l’energia, un dels costos més
importants per a una fleca, entre gener i
abril de 2022, els preus del gas van presentar una pujada interanual del 341% , i
els de l’energia elèctrica, del 340 % , segons dades de l’Organització de Consumidors i Usuaris. I això que Espanya porta
gastats 21.000 milions per a pal·liar els
alts preus de l’energia, situant-se com
el quart país de la UE que més diners ha
posat amb relació al seu PIB per contrarestar la pujada dels preus.
D’altra banda, és veritat que el Govern
espanyol ha aprovat un topall al preu
del gas que es fa servir per produir electricitat, i que en principi hauria de baixar la factura de la llum sensiblement,
en desacoblar el preu del gas, que està
disparat, del preu final de l’electricitat.

Els preus del blat han augmentat un
85% entre gener i abril, segons l’OCU
Aquest topall ja s’ha publicat al BOE i,
per entrar en vigor, està a l’espera que
la Comissió Europea doni el seu vist-iplau a aquesta mesura, que tindrà una
validesa de 12 mesos des de la seva implementació efectiva. Segons asseguren
des del Ministeri d’Economia, “la propera
entrada en vigor de la limitació dels preus
de l’electricitat en el mercat majorista
proporcionarà un segur addicional davant possibles alces del preu de l’energia
en els mercats internacionals”.

Benzina en màxims

Finalment, una altra pujada de preus
amb un fort impacte en l’economia dels
ciutadans i les empreses és la del combustible. En la darrera setmana del mes
de maig, el preu de la benzina ha trencat
la barrera dels 1,9 euros per litre, assolint
el seu màxim històric per tercera setmana consecutiva. La pujada ha estat molt
abrupta: l’1 de gener, el preu dels carburants estava per sota d’1,5 euros, i ara ja
frega els 2 euros.
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Entrevista a Antoni Matas, economista col·laborador del Gremi
“EL CONTEXT ACTUAL ENS FA ADONAR-NOS QUE EL CONTROL DE
COSTOS ÉS TAN IMPORTANT COM LA GENERACIÓ DE VENDES”
L’economista Antoni Matas, col·laborador del Gremi
de Flequers de la Província de Barcelona i de l’Escola
de Flequers Andreu Llargués. Llicenciat en Ciències
Empresarials i MBA per ESADE, és expert en el camp
de l’auditoria, les finances i la gestió administrativa
i comptable. Combina la Direcció empresarial amb
l’activitat docent en el Departament de Finances
d’ESADE, i seminaris sobre Finances i Comptabilitat en
diverses empreses.
Quines són les claus per portar a terme una bona gestió
de costos de producció, especialment en un context
inflacionista com l’actual?
La rendibilitat econòmica d’un negoci té dos pilars bàsics: per una banda, la generació de vendes; i, per l’altra,
el control de costos i despeses. La preocupació habitual
ha estat sempre fixar-se en la primera, en com vendre
cada dia més, però el context inflacionista actual ens
fa adonar-nos que la segona és ara més necessària que
mai... només faltaria que tots els esforços comercials no
es veiessin traduïts en rendibilitat a causa de l’augment
dels costos!
Aquesta gestió de costos i despeses no és només responsabilitat de la gerència, o del departament de compres, o de la gent de l’obrador, sinó que una visió moderna i integral pressuposa que tothom hi ha d’estar
implicat en la mesura en què intervé en l’absorció
d’aquests costos. Una manera és fer participar tothom
en la confecció del pressupost, per a fer-nos responsables entre tots; plantejar cursos de formació per a
conscienciar sobre la importància del control de costos
i fer la gent de l’obrador coneixedora de què s’amaga al
darrere dels números.
En el cas concret dels costos de producció, que són
tots aquells que fan que les matèries primeres acabin
convertides en productes acabats, és més que rellevant
aprendre a pressupostar, aprendre a conèixer els costos
reals i, finalment, a controlar-ne les desviacions.
I no ens ha de fer por incórrer en nous costos si això es
tradueix en millores de la qualitat i, conseqüentment,
en més vendes i més guanys: el tema no és estalviar
en si mateix, sinó ser eficient, és a dir, treure el màxim
benefici de la nostra inversió.

D’aquesta manera, la pujada dels preus
del combustible ha absorbit més de la meitat del descompte de 20 cèntims per litre
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“Només faltaria que tots els
esforços comercials no es
veiessin traduïts en rendibilitat
a causa de l’augment dels
costos!”
Finalment, cal estar ben a prop i en contacte permanent
amb els proveïdors, de manera que puguem negociar els
contractes de subministrament amb prou temps i amb
prou avantatges.
Com s’ha de fer un bon escandall de costos?
Per una banda, és fonamental tenir els costos ben

implementada pel Govern espanyol des de
l’1 d’abril. Per fer-nos una idea de la pujada,
per omplir un dipòsit mitjà, de 55 litres, un

conductor ha de pagar ara 25 euros més
que a finals de 2021 si el vehicle és de benzina, i gairebé 29 euros més si és de gasoil, i

“No ens han de fer por nous
costos si es tradueixen en
millores de la qualitat i en més
vendes. No es tracta d’estalvi,
sinó d’eficiència, és a dir,
treure el màxim benefici de la
inversió”
classificats en fixos i variables. Els fixos són els que
romanen constants per a qualsevol volum de producció (sous, lloguer, amortitzacions...), mentre que els
variables són aquells que varien en funció del volum
d’activitat (farina, llevat, sucre, ous... també l’energia).
El desconeixement d’aquesta classificació ens pot dur a
decisions errònies! Per exemple, per molt que sapiguem
el cost total unitari de producció d’un producte, no ens
podem guiar per aquesta dada, ja que està pensada per a
una quantitat determinada de producció, i ens pot dur a
rebutjar noves oportunitats en el cas de tenir capacitat
disponible a l’obrador.
I, per altra banda, també és molt important la classificació dels costos en directes i indirectes. Els directes
són aquells que es poden identificar fàcilment amb el
producte (matèries primeres, mà d’obra...), mentre que
els indirectes són aquells que difícilment s’identifiquen
amb un sol producte i que, aleshores, cal trobar la manera d’imputar-los-hi (amortització de la maquinària
que fem servir a l’obrador, per exemple). Aquests costos indirectes són els més complexos de gestionar: si
el forn, per exemple, treballa per a tots els productes,
quina part s’ha de repercutir en el preu d’un producte i
quina part en el preu d’un altre? Per la meva experiència, és la part més complexa, però és la més rellevant,
ja que un error d’imputació pot fer-nos pensar que un
producte ens fa guanyar diners quan, en realitat, potser
ens en fa perdre.
Quins són els costos de producció que més afecten la
determinació del preu del pa?
Sense cap mena de dubte, els sous i els costos indirectes
(llum, gas, manteniment de l’obrador, sanitat, neteja,
amortitzacions, control de qualitat...). Habitualment,
el cost de la matèria primera ha tingut una importància relativa, si bé la situació actual està fent canviar
les proporcions: pensem en què està passant amb el

això aplicant el descompte del Govern. Això, per descomptat, provoca un increment
dels preus dels transports que afecta di-

“Un error d’imputació pot fernos pensar que un producte
ens fa guanyar diners quan,
en realitat, potser ens en fa
perdre”
cost de les matèries primeres, o l’energia o el transport.
Què hem de tenir en compte al moment d’establir els
preu dels nostres productes i quines estratègies podem
seguir davant la inflació: apujar preus, reduir marge
comercial,...? Amb quins productes ens podem permetre perdre diners per atreure clientela i guanyar amb
altres, etc.?
Cada obrador ha de seguir la seva estratègia en funció de la imatge que vol donar, de la seva clientela i,
també, de les seves possibilitats. D’entrada, l’augment
dels costos variables s’hauria de repercutir directament
en el preu, ja que no hi ha manera d’absorbir-los més
que amb la disminució de marge. Però, ho acceptarà,
la nostra clientela? Ara, si estem parlant d’augment de
costos fixos, hi ha la possibilitat d’absorbir-los amb un
augment de la producció. Però, hi haurà prou demanda?
Com veiem, no hi ha receptes màgiques generals.

rectament la fleca, ja que els transportistes
i distribuïdors que ens porten les matèries
primeres que necessitem per treballar han de

repercutir l’augment de costos d’alguna manera, sense oblidar que també afecta a la distribució dels nostres productes.
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El comerç d’aliments i el sector agrícola
són dos dels sectors més afectats pel fort
encariment dels costos, segons un estudi
de l’Observatori Sectorial DBK.
“La guerra a Ucraïna ha portat problemes de subministrament de cereals, en
particular blat i ordi, que repercuteix en
diferents activitats d’alimentació com a
la producció de farina, fleca, brioixeria i
pastisseria.
El comerç de productes alimentaris, per
la seva banda, també es veu en gran manera impactat, tant per l’encariment de
les seves compres com dels seus costos
energètics, els quals són rellevants a causa
de la necessitat de fred per a conservar els
aliments”, indica l’estudi.

Cau el consum

D’altra banda, i això també afecta directament la fleca, la inflació té un fort
impacte sobre els ciutadans, que tendeixen
a limitar les seves despeses.
Així, una enquesta de l’OCU adverteix
d’una contracció del consum des de gener.
Així, per a més d’un 40% dels enquestats
és una prioritat comprar els productes
més barats del mercat, la qual cosa pot
perjudicar els flequers artesans davant la
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El governador del
Banc d’Espanya desaconsella apujar els
salaris segons l’IPC,
perquè això agreujaria
l’espiral inflacionista, i
demana un pacte
de rendes
competència de productes industrials a
preus més baixos.
A més a més, les expectatives no són
bones. Quatre de cada cinc enquestats
creuen que els preus continuaran pujant i
prefereixen estalviar.

Pacte de rendes

Davant aquest panorama, el governador
del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de
Cos, ha declarat que la pèrdua col·lectiva
de riquesa per part de la ciutadania davant
l’actual context inflacionari “és ineludible”,

i que “l’única cosa que podem fer és repartir-la”.
En aquest escenari, ha fet una crida en
el Congrés dels Diputats a empresaris i
sindicats a aconseguir un pacte de rendes,
a la manera com es va fer amb els Pactes de
la Moncloa als anys 70.
Durant la seva compareixença davant
la Comissió d’Assumptes Econòmics i
Transformació Digital de la Cambra Baixa,
a la qual ha acudit per a donar compte
del seu Informe Anual 2021, De Cos ha
demanat “un acord a nivell nacional” per
a moderar els marges empresarials i evitar
pujades dels salaris segons la inflació, perquè això, des del seu punt de vista, tindria
efectes indirectes i de segona ronda que
agreujarien encara més l’espiral inflacionària.

Control de costos

Ara que ja hem dibuixat el panorama
general, toca veure què podem fer els flequers per minimitzar l’impacte de la inflació al nostre negoci.
En aquest punt, apareix ràpidament el
concepte de control o gestió de costos i
l’escandall, aquell document que mesura i avalua econòmicament el cost d’un

Per fer l’escandall,
hem de tenir en
compte no només el
cost de la matèria primera, sinó també la
mà d’obra i els costos
indirectes
de l’empresa
producte o servei en particular en funció
de tots els inputs i processos necessaris
per a la seva fabricació i lliurament al client.
En aquest sentit, hem de “tenir en compte
no només el cost de la matèria primera, sinó
també la mà d’obra i els costos indirectes de
l’empresa”, adverteix Pilar Barceló, de DIR
Informàtica.
“Si parlem de pa, la matèria primera és
el que menys afecta el cost final. Els més
importants són els costos del personal de
l’obrador (la mà d’obra) i els costos indirectes de l’empresa (estructura, energia,
botigues, repartiment, amortitzacions, etcètera)”, detalla.
“Per calcular el cost que suposa la mà
d’obra, es recomana mesurar els temps de
fabricació en cada procés.
Formular no tan sols tots els productes
que fabriquem i venem, sinó també tots
els processos de fabricació, és a dir, aquells
productes que fabriquem i els fem servir
com semielaborats per després acabar el
producte final”, incideix.

Valor afegit

Per altra banda, Barceló posa l’accent en
“el fet de tenir uns articles amb valor afegit,
en els que tinguem poca competència, per
qualitat o perquè els hem elaborat en el
temps i ens han donat un posicionament
favorable al mercat.
Aquests productes hauríem de vendre’ls
a uns preus amb marges superiors a la resta”, aconsella. “I si en algun cas creiem que
hem de reduir o ajustar molt el preu en
alguns productes concrets com a producte
reclam, almenys hem de vigilar de posar un
preu que no estigui per sota del cost total
del producte.

LES FARINERES, DAVANT UN ESCENARI INÈDIT
La gran crisi de preus dels cereals que viu el món afecta d’una manera directa
les farineres, que treballen amb una previsió de preus alts per als anys vinents

Una de les conseqüències més palpables
de l’actual escenari econòmic i geopolític internacional és la brutal pujada dels
preus dels cereals.
Com si fos la tempesta perfecta, la
guerra a Ucraïna involucra a dos països claus en l’abastiment mundial
d’aquestes matèries primeres. Ucraïna i
Rússia juntes representen més del 30%
del comerç mundial del blat, sent els
ports del mar Negre el punt de sortida
per a la majoria de les exportacions
de cereals. En aturar-se el moviment
de vaixells a causa del conflicte, amb
tones i tones de gra bloquejades als
ports i sils ucraïnesos, els preus d’aquest
cereal han arribat a rècords en el mercat
europeu, tocant el seu màxim des de
2008. Com a guinda del pastís, Castella
i Lleó, el graner d’Espanya, espera enguany una collita dolenta a causa de la
sequera i les altes temperatures.
L’impacte de tot això a la fleca comença
amb una afectació automàtica a les
farineres, que són les més directament
perjudicades per l’esmentat escenari i
les primeres que noten els efectes de la
crisi dels cereals.

DIFÍCIL ESTABLIR PREUS

“Estem en un escenari global que la
indústria no havia viscut mai, per tant,
és complicat fer prediccions. L’afectació
més gran és en la dificultat d’elaborar
preus de farina per la dificultat en
aconseguir preus de blats”, assegura
Martí Moretó, de la farinera Fills de
Moretó.
“L’evolució dels cereals en general i

del blat en particular ha evolucionat
a l’alça de manera exponencial” en
els darrers mesos, assegura. “Per tenir un ordre de magnitud, el dia 18 de
maig de 2021, la cotització de blat de
setembre 2022 era de 200,00 €/T. Un
any després, a 18 de maig de 2022, la
cotització és de 433,00 €/T. Per tant,
l’augment és evident”, assenyala.
“A més a més, cal tenir en compte que
el transport ha pujat pel cap baix un
15% i el cost energètic també ha experimentat uns augments exponencials.
Tot això té un impacte directe en el
cost de la farina”, reconeix.

NOVA ETAPA

De cara al futur, “treballem amb un
escenari de preus alts pels anys vinents.
Pensem que hem entrat en una nova
etapa en què els preus del blat a 180
€/T no tornaran. Això no vol dir que no
hi hagi correccions a la baixa. Encara
que la nostra matèria primera bàsica,
el blat, baixi 100,0 €/Tona de cop, continuaria sent un preu històricament
elevadíssim”, incideix.
Quant a iniciatives que poden portar
a terme els flequers per minimitzar
l’impacte d’aquest augment de preus,
“pensem que és important que el flequer faci un plantejament seriós i tingui clara la rendibilitat per producte, de
manera que pugui prendre decisions.
Sovint, un s’emporta sorpreses i veu
que allò que li semblava a priori que li
aportava més rendibilitat, resulta que
no és així”, apunta.
“Els flequers tenen la sort de poder elaborar productes amb marges
prou elevats com per què l’augment
de costos de la matèria primera sigui
més controlat. Evidentment, per tots
aquells productes més bàsics, l’única
alternativa és l’augment de preus al
consumidor final”, conclou.

11

T E M A

D E L

M E S

LA FLECA DAVANT LA INFLACIÓ

La fleca està fent
un esforç per no
traslladar al client tot
el cost de la
pujada de preus,
reduint els seus
marges per
responsabilitat social
(cost de matèria primera, mà d’obra, costos indirectes, etc.). És a dir, no hem de
perdre diners”, resumeix.
“En tot cas, és primordial formar els dependents per tal que sàpiguen explicar bé
al client els nous preus, a través de la qualitat i les virtuts dels nostres productes”,
destaca així mateix.
Sigui com sigui, pot arribar un punt que
“l’única solució sigui ajustar els preus segons la pujada de costos. No ens podem
passar anys sense apujar els preus assumint els costos de l’IPC i de les matèries
primeres. Això allargat en el temps seria
perillós, i portaria a l’empresa cada vegada
a ser més feble”, adverteix.

Vocació de servei

Cal destacar que, en l’actual espiral inflacionista, la fleca ha mantingut preus molt
raonables que no reflecteixen la pujada de
preus dels seus costos. Així, tot i que els
preus de les matèries primeres per fer el pa
han pujat molt, l’increment mitjà de preus
del sector flequer està molt per sota de
la inflació i dels preus d’altres productes
alimentaris, com es pot comprovar fàcilment mirant les taules de l’Índex de Preus
al Consum (IPC).
Segons aquestes dades, el pa s’ha incrementat de preu un 12% en el darrer
any, mentre que els olis s’han encarit una
mitja del 48% , l’electricitat un 35% , el
gas un 23% , la farina un 23,2% , els ous
un 21,6% , la llet un 14% , la mantega un
12,8%...
Com a conclusió, el sector està fent un
gran esforç per no traslladar al consumidor
tot el cost de la pujada dels preus de les
matèries primeres i l’electricitat, a costa
de reduir els seus marges. I ho fa per responsabilitat social, solidaritat amb els seus
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TECNOLOGIA PER GESTIONAR COSTOS
Avui en dia, per poder portar a terme amb solvència i eficàcia una bona gestió de costos de producció, és
imprescindible comptar amb les eines
tecnològiques més apropiades. Això
ens permetrà calcular correctament les
despeses que tenim i estalviar temps i
recursos en aquesta tasca, que podem
dedicar a altres aspectes del nostre
negoci.
Cal disposar d’uns indicadors del negoci
precisos, senzills de consultar i a temps
real, tant de vendes com de compres,
despeses i també dels minvaments diaris (devolucions de clients i botigues).
Així mateix, hem d’actualitzar els càlculs de costos periòdicament, com a
mínim, mes a mes. No obstant això,
perquè aquesta tasca sigui assumible,
és necessari tenir mecanitzada (informatitzada) la formulació o escandall de
tots els nostres processos. D’aquesta
forma el recàlcul de costos es farà de
forma ràpida i automàtica.
Quant a les solucions informàtiques
que hi ha disponibles al mercat per al
control de costos, “el primer que ve al
cap és tan sols un full de càlcul. Per tenir unes poques fórmules, potser podria
semblar suficient. Tanmateix, la realitat
és que per mantenir totes les nostres
fórmules i costos actualitzades a un full
de càlcul, esdevé una tasca a l’hora de
la veritat, insostenible”, assenyalen des
de DIR Informàtica.

SOFTWARE ERP

“El sector flequer té característiques
pròpies que no tenen altres sectors.
És per això, que és recomanable fer
servir software especialitzat en fleques
i pastisseries, no només en el càlcul de
costos, sinó un software ERP per portar la gestió total de l’empresa si cal”,
indiquen.
Amb aquest tipus de solucions, “es
pot arribar a portar la gestió total de
l’empresa, incloent-hi el control de
costos dels nostres productes. Amb
totes les dades de l’empresa a l’abast
de l’empresari, de forma ràpida i àgil,
només li resta prendre decisions. El

més difícil, però el més necessari”, incideixen.
“Hi han algunes empreses informàtiques especialitzades en el nostre sector. Les més compromeses amb el sector les podríem trobar a les fires que
es fan periòdicament, o a les revistes
especialitzades, i ja en última instància, a Internet”, afegeixen.

SOLUCIONS

Masterpan ERP Suite, la solució que
ofereix DIR Informàtica, “contempla
com a característiques diferencials
del sector, les següents: costos de
mà d’obra (per minuts), costos generals (indirectes de l’empresa), de
maquinària (per minuts de màquina), i
de matèria primera. Actualitzacions de
costos automàtiques a partir dels nous
preus de compra, i despeses mensuals,
per a continuació decidir si actualitzar
els preus de venda. Control a les botigues de la comanda diària a l’obrador
i dels minvaments diaris. Els albarans
diaris es fan automàticament, i es calcula la producció també automàticament. Estadístiques comparatives de
l’evolució de les compres i vendes de
l’empresa, per producte, per botiga,
etc. Terminals tàctils a l’obrador i magatzem, per gestionar les entrades de
compres, la producció, l’etiquetatge,
les sortides, i en definitiva la traçabilitat de tots els nostres productes.
Fins i tot, amb la capacitat de portar la
comptabilitat de forma integrada automàticament, i de comunicar amb els
programes dels nostres gestors comptables (A3, SAGE, etc.). Aplicacions
web mòbils per què: els responsables
de l’empresa puguin consultar en
temps real la informació per gestionar
l’empresa; els clients de facturació
puguin fer la seva comanda diària al
seu telèfon mòbil; puguem tenir la
nostra botiga on-line, on el client paga
la seva comanda, i la recull a la botiga,
o li portem a casa”, expliquen.

E

“És primordial formar
els dependents perquè
sàpiguen explicar bé al
client els nous preus, a
través de la qualitat i
les virtuts dels nostres
productes”
conciutadans, vocació de servei i consciència del paper clau que els forners tenim
a la societat, com a encarregats de subministrar un aliment bàsic, imprescindible i
saludable com és el pa. NEWSPA

CONTRACTACIÓ A MITJÀ TERMINI, UNA BONA OPCIÓ PER
ASSEGURAR UN BON PREU I ESTABLE DE L’ENERGIA PER 2-3 ANYS
La delirant pujada dels preus de l’energia
és un dels aspectes de l’actual context
inflacionari que més preocupen els flequers, ja que, com sabem, és un sector
amb una alt despesa energètica.
Hem parlat amb el partner del Gremi
en assessorament energètic, Eduard
Vilarrubla, director d’Expansió i Desenvolupament de Tradea Green Gas, per
aprofundir en com podem estalviar en la
factura energètica.
“He parlat amb molts agremiats preocupats per factures que han multiplicat
per quatre el seu volum”, assegura. “És
important que sàpiguen que els mercats
donen una finestra de contractació a
mitjà termini que, avui en dia, és sens
dubte la millor opció per minimitzar
l’impacte de l’augment de preus, aprofitant la tendència de mercats a futurs de
les energies”, assegura.
“El mercat a futurs ha baixat, i dóna
una oportunitat de signar un preu fixe
molt raonable a 2 o 3 anys. Sota el meu
punt de vista, és el més aconsellable”,
destaca.
“El mercat està molt boig i la volatilitat
dels mercats per problemes geopolítics encara pot fer augmentar molt els
preus. I, com els russos tallin completament el gas, pot passar de tot. Amb
aquesta oferta parem la sagnia i ens
assegurem un bon preu i estable durant
uns anys. Si el mercat baixa, podem
passar a indexat amb una comissió
de 0,018 € kW/h (18 € per cada 1.000
kW/h) per pagar les garanties del pagament avançat, ja que la comercialitza-

dora ha de pagar les garanties de tota
aquesta energia per reservar-la. Si els
preus pugen molt i la comercialitzadora
vol trencar el contracte, ha d’abonar al
client el 5% de l’energia que faltaria per
consumir”, explica.

L’OPCIÓ SOLAR

D’altra banda, també hem preguntat
Vilarrubla per l’energia solar, una opció
que cada vegada més forners es plantegen donada la surrealista pujada dels
preus de l’energia.
“El problema és que les hores que els
forns gasten més energia són de nit,
la qual cosa dificulta l’aprofitament
del sol. I, avui en dia, les bateries per
emmagatzemar l’energia i utilitzar-la
en un altre moment, són massa cares”,
adverteix.
“D’altra banda, cal tenir una bona teulada, per instal·lar entre 20 o 30 plaques”,
destaca.
Sigui com sigui, “els flequers que s’ho
plantegin, han de preveure una inversió
d’almenys 40.000 euros, que els suposarà un estalvi energètic d’entre el 15 i
el 20% en la factura energètica”, indica.
“Existeix l’opció del renting: vas pagant
mensualment el lloguer de les plaques i
en 10 o 12 anys són teves. Mentrestant,
la comercialitzadora et deixa l’energia a
un preu més baix”, assenyala.
En qualsevol cas, es mostra convençut
que “el futur és l’autoconsum. Tard o
d’hora, totes les teulades tindran plaques solars”, vaticina.

OFERTES DE MATÈRIES PRIMERES A PREUS ESPECIALS PER A AGREMIATS
E

El Gremi de Flequers de la Província de Barcelona, conscient de
les dificultats que pateixen els forners a causa de l’alt preu de
les matèries primeres, s’ha posat mans a l’obra per a aconseguir
ofertes d’alguns dels productes més utilitzats a la fleca i que
més s’han encarit darrerament, a preus especials.
D’aquesta manera, els forners agremiats han pogut accedir a
una oferta d’oli de gira-sol, de soia més gira-sol, de palma i
alt oleic a preus especials, fruit de l’esforç del Gremi en buscar
sempre l’interès dels agremiats.

Així mateix, el Gremi també ha presentat els agremiats referent a diferents articles i productes de cara a la campanya de
coques 2022. En concret, l’oferta ha afectat matèries primeres
com pinyons i ametlles
Ambdues promocions s’han realitzat a través de l’empresa
External Services, especialitzada en compres i serveis per al
sector de la fleca i pastisseria.
Per a més informació sobre aquestes i futures ofertes, podeu
contactar amb el Gremi.
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Tècnica dels productes artesans

La reinvenció de la fleca
En aquest article no tractaré com gairebé sempre temes tècnics,
sinó sobre una altra problemàtica que crec que ja és un problema
i ho será més encara si no som capaços de posar-li fil a l’agulla.
Producció: principals macromagnituds del sector
fleca a Espanya.

E

l Sector de Fleca i Pastisseria ocupa una posició
molt destacada en la indús tria alim ent ària d el
nostre país i té un pes molt rellevant
e n l ’e c o n o m i a n a c i o n a l . L e s s e v e s
principals macro magnituds així ho
e v idencien : e s t à c onf igur at p er un
t o t a l d e 17 9 . 3 01 e m p r e s e s , d e l e s
quals 15 .080 ( 8,41% ) es dediquen a
la fabricació, i 164.221 ( 91,59 % ) a la
c omercialit z ació. Sup os a la terc era
p ar t de tote s le s empre s e s del s e c tor d’Alimentació i Begudes i la fleca
constitueix , en molt s c as os , l’únic a
indústria (alimentària o no) que hi ha
a molts pobles del medi rural. Aquestes empreses són íntegrament PIMES,
sent més del 90 % microempreses de
menys de 10 treballadors (la mitjana
de personal és 7.98 per a empreses de
fabricació i 1.32 per a les de comercialització ) . Ocupa un total de 336.811
treballadors (120.338 en fabricació i
216 .473 en comercialit z ació ) i és el
subsector de la indústria alimentària
espanyola que més recursos humans
emp r a , un 27,7 9 % d el tot al ; am é s ,
representa una xifra anual de vendes
de 4.971 Milions d’EUROS, un 8 % del
tot al de la indústria d’aliment ació i
b e gude s . Genera una xifra de v alor
agregat brut de 2.027 milions d’EUROS; ressalta per ser el subsector de
la indústria d’alimentació i begudes
q u e m é s v al o r a g r e g at g e n e r a . E l s
p r o d u c t e s d e f l e c a r e p r e s e nt e n e l
6,5 % de la cistella de la compra alimentària.
A E spanya treballen 30 0.0 0 0 p ersones en el sector del pa. A l’any es
facturen 5.000 milions d’euros, però
com tot, s’ha vist assotat per la crisi

14

i s’han tancat en els últims anys unes
3.000 fleques.

Reinvenció al sec tor del
pa

Les 15 .0 0 0 f leques que continuen
h an h a gu t d e r ein v e nt ar- s e . M o lt s
emprenedors han optat per una fleca
com a negoci oferint valors diferenci als c o m alt r e s t ip us d e p a , m aj o r
varietat o utilit zant unes farines diferents ( de major qualitat) .
Malgrat ser un negoci tradicional,
és possible emprendre i reinventar-se
p er a treure la màxima rendibilit at ,
però, per a això es necessiten professionals qualificats…Moltes indústries
pateixen e s c as s et at de treballador s
qualificats. El comerç de la fleca també es veu afectat i es queixa que cada
cop és més difícil cobrir les vacants i

que cada vegada hi ha menys empleats joves en forma d’aprenents. És per
això que les fleques han de desenvolupat una estratègia individual per a
continuar sent viables i converitr-se
en una posició més atractiva al merc at p er als s ol · licit ant s qualif ic at s .
En aque st c onte x t , el terme “marc a
d ’o c up a d o r ”, é s a dir, cr e ar l a s e v a
pròpia marca d’ocupador, s’està tornant cada vegada més important.
E l f e t q u e u n a g r a n q u a nt it at d e
llo c s de treball no puguin c obrir-s e
amb candidats adequadament qualificats es descriu com una escassetat
de treballadors qualificats.
Per tant, existeix una desproporció
entre la demanda regional i específica de qualif icació i l’ofer ta opos ada
de treballadors disponibles . Aquesta
situació transcendeix països i regions

S’han tancat al voltant de 3.000 fleques en els
últims anys.

El comerç de fleca ha estat subjecte a canvis
estructurals importants durant els últims anys
i travessa tots els sectors i professions. Segons l’Institut IFO d’Alemanya,
l a f alt a p ro nun ci a d a d e p er s o n al a
c au s a d e l a m an c a d e t r e b all a d o r s
qualif icat s també s’aplica al comerç
d e f l e c a t r a dic io n al . El p ro b l em a a
curt termini de l’escassetat de treballadors qualificats és que les fleques
no tenen suficients treballadors disponibles.
A llarg termini, això també pot posar en perill el comerç de fleca en general, ja que això signif ica que ja no
es pot trobar personal subaltern per a
administrar les fleques. Però, per què
es produeix aquest desequilibri?
El comerç de fleca ha estat subjecte a c anvis e struc turals imp or t ant s
durant els últims anys . D’una banda,
e l n o m b r e d ’e m p r e s e s e s t à c ai e nt ,
així com el nombre d’aprenent s c au

dràsticament, ja que cada vegada més
persones prefereixen estudiar abans
que seguir una carrera tradicional.
Tant a comerç com a aprenents de
f le c a, s e gons aque st e studi de F orm a ció P rof e s sio n al , e s v a arrib ar a
la conclusió al 2020 que el 24 % dels
llo c s de formació disp onible s p er a
forners romanien vacants. Com poden
les fleques i el comerç de fleca posicionar-se i ser competents sense treballadors tècnicament ben qualificats?
Al 2020, l’empresa d’estudis d’opinió i merc at Cive y v a pre gunt ar als
prenedors de decisions a les empreses quins instruments utilit zen per a
contrarrest ar l’es c as s et at de treballador s qualif ic at s i aix í af irmar-s e
enfront de la competència. El 55,3 %
dels enquestats afirma que ofereix la
seva pròpia formació a l’empresa. El

segon instrument esmentat amb més
fre qüència v a s er l’of er t a d’op or tunitat s de formació contínua. Un bon
e quilibri entre el treb all i la vida v a
ser qualif icat com la tercera mesura
més comuna.
Quan es crea una marca d’ocupador
al sector de la fleca ( com així ho van
fer els cuiner s i continuen fent-ho ) ,
és impor tant dirigir-se en par ticular
a un grup objectiu jove p er a trobar
personal adequat.
Cal tenir en compte que les fleques
ja no sols utilitzen els mitjans impres o s l o c als p er a l a c o nt r a c t a c ió , e s
pot contactar als joves professionals
digitalment i segur que els agradaria
obtenir més informació sobre l’empresa amb anticipació. Un enfocament no
convencional i modern és útil aquí.
Com a part d’aquesta digitalització,
s’ha d’e st ablir una pre s ència online
integral i s’ha de fer ús de l’enfocament mediàtic a través dels canals de
les xar xes socials per a presentar-se
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És esencial comptar amb un lloc web ben dissenyat, modern i atraient
com un ocupador modern pel personal que es vulgui contractar.
Un altre pilar rellevant de la “marca
d ’o c u p a d o r f o r n e r ” é s l ’a p r e c i a c i ó
dels empleats, la qual cosa proporciona una motivació addicional i crea
un ambient de treball agradable. Això
e s p ot e xpre s s ar a travé s d’elo gis o
petits regals per a aniversaris.
A lt r e s b en e f ic is p er als emp l e at s
que no tots tenen, com una remuneració per sobre del conveni col · lectiu,
biciclete s de l’empre s a o un subsidi
p er a us ar el transpor t públic loc al,
poden representar un incentiu per als
possibles aprenents.
Un exemple positiu de la implementació reeixida de la “marca d’ocupador” seria crear un premi per a aquelles empres es que millor formen als
seus empleats.
Dit això, seria necessari en aquest
context mesures integrals de suport
a aque s t a iniciativ a de “ f em c o s t at
al futur”, per a així desper tar l’interès dels joves que busquen ocupació
perquè el busquin en el sector forner.

Campanya “Estem amb tu
donant suport al teu futur”
o “enforna el teu futur”.
L a c amp any a hauria de prop orci-
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onar informació s obre op or tunit at s
de formació a l’of ici de la f leca, així
com oportunitat s professionals o de
formació contínua com a forner o
venedor/a de fleca.
É s esencial un lloc web ben dis seny at , mo dern i atr aient dirigit a un
g r u p o b j e c t iu j o v e m i t j a n ç a n t l ’ú s
d’històries emocionants, seccions diverses i elements virals.
A i xò p erm et als jov e s c onèi xer la
professió de forner d’una manera lúdica i entusiasmar-se amb la indústria

de la panificació. A més, la campanya
hauria de funcionar amb una àmplia
gamma de presencia a les xarxes socials.
En resum, el problema de l’escassetat de treballadors qualificats també
es pot notar clarament al comerç de
fleca. D’una banda, els llocs anunciats
no poden cobrir-se amb suficients especialistes qualificats i, d’altra banda,
la indústria pateix una falta de joves
en forma de llocs de capacitació vacants.

En aquest context, el terme “marca
ocupadora” cobra gran importància.
Aquí, les fleques construeixen una
m arc a d ’o c up a d o r p er a dif er en ci ar-se de la competència i identificar
quins beneficis únics poden oferir als
empleats actuals (retenció ) i empleats potencials ( atracció ) .
Per a enfortir la imatge de la indústria i fer que la profe s sió de forner
sigui m é s atr ac ti v a en g ener al , le s
institucions ( Gremis ) de la indústria
de panif icació han de crear campanyes de suport, incentius i informació
valuosa.
En general, es pot dir que les empreses d’oficis qualificats han de ser
proactives i tractar d’arribar als treb all a d o r s q u ali f i c at s dir i gint- s e a
grups objectius específics amb l’ajuda de b enef icis diferenciat s p er als
empleats.

ANELLS DE SÈMOLA

INGREDIENTS
• 100 g sucre gra
• 50 g ous
• 50 g sucre gra
• 15 g oli d’oliva
• 75 g iogurt natural sense sucre
• 100 g sèmola de blat dur
• 90 g farina de blat W 300
• 7 g impulsor

PROCÉS OPERATIU
• Posar en un bol els ous i el sucre i batre
fins a escumejar, afegir el iogurt i l’oli i batre. Afegir la resta ingredients.
• Omplir els motlles ‘savarín’ de 8 cm Ø
(prèviament pintats amb desemmotllant).
• 45 g de massa aproximadament, i coure a
185°C durant uns 16´ aprox.
• Desemmotllar i deixar refredar.
• Banyar els anells en el xarop de taronja
durant uns 3” aprox. i posar-los a escórrer
sobre una reixa.
• Acabar decorant amb fruites del temps i
crema de formatge.

XAROP DE TARONJA
• 160 g aigua
• 50 g suc de taronja
• 10 g suc de llimona
• 80 g sucre
• 2 branques de canyella
• 80 g taronja en rodanxes

PROCÉS OPERATIU
•Barrejar tot en una font de calor i portar a
ebullició. Reservar en fred durant un hora
abans d’usar. NEWSPA
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PACO RAMÍREZ
COCA DE LA DIADA

La coca de la flama
Cada Diada té la seva especialitat fornera, i una de les més
importants té una de les coques més especials

J

a arriba una de les dates més importants pels catalans: la Diada de
l’Onze de Setembre, en la que commemorem la lluita del poble contra les
tropes borbòniques l’any 1714.
Per suposat, aquesta ocasió té la seva
pròpia elaboració fornera tradicional: la
coca de la Diada, que us presentem en la
seva forma més clàssica.

Elaboració

Amassar 12’ amb espiral, reposar en
bloc 10’ i fer pesades de 300-500 g. Bo-
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leiar i reposar 10’ més.
Pintar amb ou abans de fermentar 90’
a 28ºC i 75% d’humitat.
Per fer la crema de llimona, bullir llet,
sucre i pell de llimona, infusionar 3 h en
fred, afegir la resta d’ingredients fent una
pasteta i tornar a bullir.
Una vegada fermentades les coques,
afegir crema, fruita confitada, pinyons
i sucre.
Per f inalit z ar, pos em al forn 12’ a
230ºC. NEWSPA

CREMA DE LLIMONA
800 g llet
100 g sucre
1 pell de llimona
- DESPRÉS D’ INFUSIONAR
200 g llet
50 g sucre
100 g ‘maicena’
4 rovells d’ou

co R
l. e
a l lecc cep
a p io ta
àg na
. 4 ble
2

INGREDIENTS

El gust de l’Onze de Setembre

PEU DE MASSA
500 g farina w320
60 g llevat liofilitzat
330 g llet
MASSA
1.500 g farina w320
300 g sucre
300 g mantega
40 g sal
400 g ou
40 g llevat liofilitzat
16 g millorant
80 g aigua de taronger
60 g anís líquid
250 g llet freda
14 g espècies

1

Amassar 12’ amb espiral, reposar en
bloc 10’ i fer pesades de 300-500 g.
Boleiar i reposar 10’ més.

3
Crema de llimona: bullir llet, sucre
i pell de llimona, infusionar 3 h en
fred, afegir la resta i tornar a bullir.

2

Pintar amb ou abans de fermentar
90’ a 28ºC i 75% d’humitat.

4

Una vegada fermentades, afegir
crema, fruita confitada, pinyons i
sucre. Enfornar 12’ a 230ºC.

PACO MARTÍNEZ
CAKE VEGÀ

Pastís vegetal
Aquest pastís fet sense cap producte animal farà
les delícies dels vostres clients vegans més exigents

Q

ui diu que el menjar vegà ha de
ser necessàriament avorrit i poc
saborós.
Amb aquesta recepta, demostrem que es
pot fer un producte dolç 100% vegà i amb
un gust i una presentació espectaculars

Elaboració

Amassar la farina, la sal, l’aigua i l’oli fins
que es formin les xarxes glutíniques. Afegirhi el llevat diluït en aigua freda i continuar
pastant fins que es formi un tel llis amb
trencant net.
Fer pesades de massa de 450 g, funyir
les porcions i deixar-les reposar en bloc
tapades 10’. Formar barres enrotllant les
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porcions d’uns 50 cm de llarg i deixar-les
reposar tapades 15’.
Estirar en forma de coca allargada, empolvorar amb farina, fermentar fins triplicar
el volum. Abans d’entrar al forn clavar-hi
els dits formant una superfície irregular i
empolvorar pel damunt amb sucre gra.
Coure 12’ a 230ºC i 10’ amb la porta entreoberta a la mateixa temperatura. En
sortir, pulveritzar pel damunt abundant
licor d’anís.
Un cop fredes, banyar amb cobertura de
xocolata i aplicar una capa d’aire comprimit
per tal que la capa de xocolata sigui el més
fi possible.
Abans que la xocolata s’endureixi, de-

corar amb fruits secs, boletes cruixents
de cereals recobertes de xocolata, flors i/o
galetes. NEWSPA

‘GANACHE’ DE
XOCOLATA VEGANA
70 g xarop d’agave
450 g llet de soia
2 g sal
210 g oli de gira-sol
525 g xocolata negra 70%

co R
l. e
a l lecc cep
a p io ta
àg nab
.42 le

INGREDIENTS

GLACEJAT ROCHER

250 g llet de soia
250 g iogurt
de soia natural
200 g oli de gira-sol
400 g farina fluixa
40 g maicena
12 g impulsor
400 g sucre bru
C/S ratlladura de taronja

200 g xocolata amb llet
20 g oli de gira-sol
40 g ametlla torrada en gra

Tu poses l’art.

‘Cake goes vegan’

1

Barrejar amb l’accessori
pala l’oli, el iogurt i la
llet durant 1’. Tamisar
la farina, la maicena i
l’impulsor, afegir el sucre
i la ratlladura de taronja.

3

‘Ganache’: Escalfar la
llet,el xarop i la sal
fins als 40ºC. Fondre la
xocolata a 50ºC i afegir
l’oli.

5
Glacejat: fondre la
xocolata i afegir la resta
d’ingredients.

2

Afegir els sòlids sobre els
líquids i barrejar fins a
integrar. Posar en motlles.
Coure a 190 ºC entre 30 i
35 minuts.

4
Abocar el líquid sobre la
xocolata en tres vegades i
emulsionar amb batedora,
refredar fins als 30ºC i
batre de nou. Tapar a pell
i refrigerar.

Sistema de
rentat JEROS

Nosaltres la
tecnologia.
Quant de temps i aigua perd rentant perols,
caixes, mànigues pastisseres, safates, estris?
I si dediqués aquest temps tan valuós a
tasques que puguin proporcionar més valor
afegit al seu obrador? Sermont presenta
el seu sistema de rentat Jeros: una àmplia
gamma de rentaestris de diferents mides i
rascadores de llaunes. Obtingui resultats de
neteja excel·lents estalviant aigua i energia.

6

®

Vessar el glacejat sobre
la ‘ganache’ damunt el
pastís.

c/ Sepúlveda, 140 bis 08011 Barcelona
T 93 423 15 10 | www.sermont.es
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INFORMACIÓ GREMIAL DEL SECTOR FLEQUER I PASTISSER

Text: Bernat Garau / Fotos: Xavi

El responsable de la FP
catalana, a l’Escola
El president de l’Agència FPCAT, Fabian Mohedano, ha visitat les
instal·lacions de l’Escola de Flequers Andreu Llargués

U

n dels senyals més clars que
l’Escola de Flequers Andreu
Llargués està adquirint un
prestigi més alt dia rere dia, és el fet
que al Gremi de Flequers de la Província
de Barcelona cada vegada ens visiten
més alt s càrrecs de l’administració i
figures de renom relacionades amb la
formació interes s ades en visit ar les
instal·lacions del centre formatiu.
Això és prova, sens dubte, que la tasca de l’Escola està adquirint un ressó
cada vegada més ampli.
Així, una de les darreres visites que ha
rebut l’Escola ha estat la de Fabian Mohedano, president executiu de l’Agència
Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (FPCAT).

Un càrrec molt alt

Cal destacar que l’Agència FPCAT és
l’òrgan de direcció i coordinació dels
serveis bàsics del sistema de formació
i qualificació professionals i de gestió
dels serveis que li són propis.
Aquest ens és bàsic per a la gestió
eficaç de la FP a Catalunya, ja que integra la Formació Professional Inicial
( del sistema educatiu ) i la F ormació
Professional per l’Ocupació (ocupacional i contínua).
És a dir, que la visita de Fabian Mohedano és la d’un dels principals responsables de la Formació Professional
a Catalunya.

Molt satisfet
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El president de l’Agència FPC AT ha
estat acompanyat, en la seva visita a
les instal · lacions del centre formatiu,
pel president del Gremi de Flequers de

EN BONES MANS. Mohedano ha estat acompanyat, en la seva visita, pel president del Gremi, Andreu Llargués; la vicepresidenta, Mònica Gregori; el secretari general, Carles Cotonat;
el director de l’Escola Andreu Llargués, Yohan Ferrant, i la subdirectora, Mari Cruz Barón.

L’Agència FPCAT és un ens bàsic per la gestió
eficaç de la FP a Catalunya, ja que integra la
PF Professional Inicial i la FP per l’Ocupació
la Província de Barcelona, Andreu Llargués; la vicepresidenta, Mònica Gregori,
i el secretari general, Carles Cotonat,
entre altres personalitats.
Com a amf itrions, també han estat
presents el director de l’Escola, Yohan
F errant , i la subdirectora, Mari Cruz

Barón. Mohedano s’ha mostrat en tot
moment molt interessat a l’activitat,
manera de treballar i equipament de
l’Escola de Flequers Andreu Llargués, i
ha quedat molt satisfet amb la qualitat
de l’ensenyament que s’ofereix al centre
formatiu. NEWSPA

El nostre centre formatiu rep la
diputada delegada de Comerç
Ana María Martínez, satisfeta davant l’equipament
i la tasca formativa de l’Escola Andreu Llargués

R

ecentment, l’Escola de Flequers
Andreu Llargués ha acollit una
nova visita institucional. En
aquest cas, ha estat el torn de la Diputació de Barcelona, una administració amb
molta incidència en la vida quotidiana
dels ciutadans de la Província.
En concret, en representació d’aquesta
institució, ens ha visitat la diputada delegada de Comerç i alcaldessa de Rubí, Ana
María Martínez, acompanyada pel titular
de la Gerència de Serveis de Comerç, Sergi
Vilamala.

Comitiva institucional

A la visita institucional també han
acudit representants de l’Ajuntament de
Sabadell, encapçalats per la tinent d’alcaldessa i regidora de Desenvolupament
Econòmic i Impuls Administratiu, Montserrat González.
La comitiva institucional ha estat guiada per les instal·lacions del centre formatiu pel president del Gremi de Flequers de
la Província de Barcelona, Andreu Llargués; el secretari general, Carles Cotonat; la
responsable del Departament de Formació, Montse Ruiz, i el director de l’Escola,
Yohan Ferrant.
L’objectiu de la visita era presentar a la
diputada i el gerent de Serveis de Comerç
l’aportació del Gremi al sector comercial
de la Província, especialment a través de
la tasca formativa que realitza l’Escola
en favor de la formació de base i d’excel·
lència pel sector flequer.
En tot moment, Martínez s’ha mostrat
safisteta, tant per les instal·lacions i equipament de l’Escola com per la seva filosofia formativa i la tasca que realitza en
favor de l’excel·lència en el sector flequer.
Després de la visita, s’ha mantingut una
reunió de treball on s’han tractat temes i
propostes relacionats amb la millora de
l’oferta comercial, el dinamisme i la competitivitat de les fleques. NEWSPA i i

BEN ACOMPANYADA. La diputada delegada de Comerç i alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez,
acompanyada pel gerent de Comerç, Sergi Vilamala; la tinenta d’alcaldessa de Sabadell Montserrat
González; el president del Gremi, Andreu Llargués; el secretari general, Carles Cotonat; la responsable de Formació, Montse Ruiz, i el director de l’Escola, Yohan Ferrant.
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El Gremi enforteix
lligams amb Pimec
Una representació del Gremi és rebuda pel president de Pimec per
tractar els temes que preocupen el sector flequer

E

l president de Pimec, Antoni
Cañete, ha rebut recentment
una representació del Gremi
de Flequers de la Província de
Barcelona, encapçalada pel seu president,
Andreu Llargués, juntament amb la vicepresidenta, Mònica Gregori, i el secretari
general, Carles Cotonat.

Temes d’interès
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La trobada, que ha tingut lloc a la seu
de Pimec a Barcelona, ha servit per enfortir els lligams entre les dues associacions,
que mantenen excel · lents relacions, i
tractar els diferents temes que preocupen el sector flequer.
Entre d’altres, s’ha parlat d’alguns dels

El president del Gremi, i vicepresident de PimeComerç, Andreu Llargués; la vicepresidenta,
Mònica Gregori, i el secretari general, Carles Cotonat, s’han reunit amb el
president de Pimec, Antoni Cañete, a la seu de la patronal a Barcelona.

diversos assumptes i reivindicacions que
el Gremi defensa davant les administracions, com són: la promoció i consolidació
de la degustació en el marc de la futura reforma de la llei catalana de comerç,
la necessitat de prestigiar els oficis mitjançant la participació activa dels gremis
i associacions sectorials en els processos
de reconeixement de competències i acreditacions professionals, reclamar a les administracions que incrementin els recursos destinats a la formació professional i
l’adopció de mesures urgents i efectives

per reduir el cost de l’energia.

Relació estreta

Cal recordar que el Gremi de Flequers de
la Província de Barcelona forma part molt
activa de Pimec, la major i més representativa patronal de les pimes i autònoms.
De fet, el Gremi és membre de la junta
directiva d’aquesta associació, i el president Llargués és vicepresident de PimeComerç. A més a més, l’ens gremial està
present a diferents comissions de treball i
sectorials. NEWSPA

Els flequers de Biscaia visiten la
nostra Escola

E

l Gremi de Flequers de la Província de Barcelona ha convidat
representants de l’Associació de
Flequers de Biscaia a visitar l’Escola de
Flequers Andreu Llargués..
En concret, han acudit a les instal·lacions
del nostre prestigiós centre formatiu el
senyor José Alberto López Sainz, i la secretària general, Pilar Alonso Albares,
que han estat acompanyats pel president
del Gremi de Flequers de la Província de
Barcelona, Andreu Llargués; el secretari
general, Carles Cotonat, i la cap de Formació, Montse Ruiz. Els representants
de la fleca biscaïna han mostrat en tot
moment la seva admiració i interès per
la feina que es fa a l’Escola en favor de la
formació del sector.
Es dona la circumstància que aquesta
associació també compta amb un centre
formatiu, el qual imparteix, entre altres
activitats formatives, el Curs de Professionalitat en Fleca i Brioixeria, a més de
cursos específics per als seus associats,
treballadors en actiu i aturats.
És per això, segons han explicat,que
estaven tan interessats en conéixer de
primera mà com treballa aquest centre
formatiu de referència internacional.
La visita també ha servit cara a enfortir
els lligams i la col·laboració entre ambdues importants associacions de la fleca
nacional. NEWSPA
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La fleca, una vegada més
a la Generalitat
Andreu Llargués encapçala la comitiva de flequers que van
lliurar al president Aragonès la tradicional ofrena de Sant Jordi

MÁXIMS REPRESENTANTS. Llargués i Aragonès van estar acompanyats per Jordi Morera Gumà, vicepresident del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona; Jaume Bertran Garriga, president del Gremi de Flequers de Barcelona, i Manuel Fresquet Esteban, president de la Federació
d’Industrials Forners de la Província de Tarragona, i la vídua d’Eduard Crespo, M. Ángeles Bosque Farré. FOTO: RUBÉN MORENO.

E
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l p re sid ent d el Gremi d e
Flequers de la Província de
Barc elona i de F ederació
Catalana d’Associacions de
Gremis de Flequers, Andreu Llargués, ha
encapçalat un any més la comitiva en
representació de la fleca catalana que
ha visitat el Palau de la Generalitat amb
motiu de la Diada de Sant Jordi.
Llargués ha estat acompanyat, en
aquesta visita, per Jordi Morera Gumà,
vicepresident del Gremi de Flequers
de la Província de Barcelona; Jaume

El Sr. Miquel Guich,
guanyador del
concurs Pa de Sant
Jordi 2021, ha esta
l’encarregat d’elaborar
el pa
lliurat al president

Bertran Garriga, president del Gremi de
Flequers de Barcelona, i Manuel Fresquet Esteban, president de la Federació
d’Industrials Forners de la Província de
Tarragona.

Ofrena i homenatge

Com cada any, els flequers han lliurat
el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, una ofrena consistent a una panera amb especialitats
flequeres. Enguany, el Sr. Miquel Guich,
guanyador del concurs Pa de Sant Jordi

DIÀLEG. Moment en que el president del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona y el president de la Generalitat de Catalunya es
saluden durant la trobada. Ambdós diligents han pogut intercanviar les seves impressions sobre la situació actual de la fleca. FOTO: RUBÉN
MORENO.

2021, ha estat l’encarregat d’elaborar el
pa que s’ha lliurat en l’ofrena.
D’altra banda, aquest any s’ha aprof it at l’o c asió p er hom enatjar el Sr.
Edu ard Cre sp o ( a . c . s . ) , cre a dor d el
Pa de S ant Jordi, que va morir l’any
passat. En aquest sentit, ha assistit a
l’acte la seva esposa, Sra. M. Ángeles
Bosque Farré.

Satisfacció

E l s r e p r e s e nt a nt s d e l a F e d e r a ció que han assistit a la trobada
han mostrat la s ev a s atisf ac ció p er
l’opor tunitat de fer arribar el president de la Generalitat les inquietuds
de la fleca i han subratllat la importància que el sector formi part d’una
celebració tan important i simbòlica
per a tots els catalans com és la Diada
de Sant Jordi.
C o m c a d a a n y, e l s f l e q u e r s h a n
aprof itat per fer arribar el president
de la Generalitat les inquietuds i problemàtiques que pateix el sector.
A i x í , L l ar gu é s h a p r e s l a p ar aul a
p er int er c anv i ar am b A r a g o n è s l e s
s eve s impre s sions s obre la situació

Aquest any s’ha aprofitat l’ocasió
per homenatjar
el Sr. Eduard Crespo,
creador del Pa de Sant
Jordi, que va morir
l’any passat.
La seva vídua, la Sra.
M. Ángeles Bosque,
ha acudit a l’acte
econòmica actual, sota el punt de vista, sempre molt proper al carrer, del
comerç de proximitat.
Així mateix, ha fet un repàs de tots
els reptes, problemàtiques i injustícies
que pateix el sector del comerç, i en
concret la fleca, i les possibles actuacions que podrien portar-se a terme
per solucionar-les o pal · liar-les.

El president del Gremi també ha posat en valor el servei que la fleca lliura
a la ciutadania i al país, tal com es va
poder demostrar en els pitjors mesos
de la pandèmia, quan els forners van
abastir de pa la població en condicions
molt difícils, i com s’està demostrant
ar a n ov am ent , qu an la p uj a d a d els
preus de l’energia i les matèries primeres suposen dificultats afegides a
la tasca que milers de forners catalans
porten a terme dia rere dia.

Solemnitat

L a trobada s’ha celebrat amb tot a
la solemnitat com cada any, a excepció de 2018, quan no hi havia Govern
nomenat, i 2020, quan la pandèmia va
impedir l’acte. La Diada de Sant Jordi
és una de les més especials de l’any
per als flequers, que com a representants d’un ofici artesanal i mil · lenari
tenen una especial sensibilitat cap al
manteniment i la revitalització de les
tradicions populars.El president de la
Generalitat ha escoltat molt atentament L largué s i ha pre s not a de le s
seves paraules. NEWSPA
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Les millors coques de
Sant Joan de Catalunya
La fleca agremiada Cal Parra (Olost), Millor Coca de Crema i
Pinyons, segons un jurat en el que hi era Mari Cruz Barón

D

esprés del recent i exitós concurs ‘La Millor Mona de Pasqua
de Catalunya 2022’, l’agència
Sr y Sra Cake ha celebrat recentment un
nou certamen centrat en un altre dels productes tradicionals estacionals més populars al nostre país: la coca de Sant Joan.
El concurs ‘La Millor Coca de Sant Joan’
s’ha celebrat el passat 31 de maig en La
Farinera del Clot de Barcelona, congregant a més de 200 coques participants,
que competien en cinc categories: Coca
Tradicional, Coca de Crema i pinyons, Coca de Xocolata, Coca de Llardons i Coca
Creativa.

Els guanyadors

S’ha tingut en compte la valoració d’un
jurat d’excepció, format per professionals
de la fleca i la pastisseria, entre els quals
figurava la subdirectora de l’Escola de Flequers Andreu Llargués, Mari Cruz Barón, i
l’agremiat Miquel Saborit, que han estat
els encarregats de triar els guanyadors.
Cal destacar que, a la Categoria de Coca
de Crema i Pinyons, el premi ha anat a
parar a una fleca agremiada d’Olost, en
concret la Pastisseria i Fleca Cal Parra.
L’elecció d’aquesta peça va ser unànime
per part del jurat des del primer moment,
valorant la perfecta quantitat i disposició
de la crema que, malgrat ser la protagonista, deixava ressaltar el sabor dels seus
pinyons.
El guanyador de la Categoria de Coca
Tradicional, ha estat el Forn de Pa i Pastisseria Gil, de Barcelona. Una elaboració
que conserva tots els trets tradicionals de
la coca de Sant Joan, on destaca la qualitat
del seu brioix de massa mare, l’equilibri de
la mantega, les seves aromes naturals i la
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ELS PREMIATS. Entre els guanyadors de les diferents categories del concurs figura la fleca
agremiada Cal Parra (Olost), Millor Coca de Crema i Pinyons.

perfecta disposició de les fruites confitades i pinyons.
En la Categoria de Coca Creativa, el premi se l’ha emportat l’Atelier de Barcelona.
Aquests han aconseguit sorprendre el jurat
amb una original combinació del tradicional Pastís Tatin i un brioix exquisit propi

de la tradicional coca, fent destacar així
sabors arrelats de la pastisseria.
Quant a la Categoria de Llardons, el
guanyador ha estat la Pastisseria Viñallonga de Montornés del Vallés. Una pastisseria que elabora aquesta especialitat
des de fa anys, obtenint una coca crui-

Part de les coques
han estat lliurades
a DISA San José
Oriol de Barcelona
xent, amb un sabor singular entre llardons
i pinyons i deixant un regust exquisit.
I finalment, de la Categoria de Xocolata,
que s’obria per primera vegada en aquesta
quarta edició, ha resultat guanyadora la
Pastisseria Brunells de Barcelona. El jurat
va valorar positivament la seva intencionalitat de format rodó, el crumble cruixent
de cacau, els matisos de les avellanes i la
fermentació, cocció i sabor del brioix.
Part de les coques participants han estat lliurades a DISA San José Oriol (Càritas) de Barcelona per a evitar el malbaratament alimentari. NEWSPA
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Text: Bernat Garau / Fotos: Xavi Valbuena Serrano

La fita al ‘Mondial du
Pain’ ja té documental
L’Escola Andreu Llargués ha acollit l’estrena del film, que narra el
camí de Ferrant, San José i Badia fins a quedar subcampions

TAULA RODONA. El secretari general del Gremi, Carles Cotonat, ha acompanyat Yohan Ferrant, director de l’Escola Andreu Llargués, i els
seus exalumnes Marta San José i Enric Badia en la presentació del documental i posterior taula rodona sobre la seva fita al ‘Mondial du

N
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o podia ser en un altre lloc.
L’Escola de Flequers Andreu
Llargués, on Enric Badia i
Marta San José van cursar el Màster en
Fleca Artesana d’Excel·lència, quedant
primers de les seves respectives promocions i optant a participar al ‘Mondial
du Pain’ sota les directrius del director
del centre formatiu, Yohan Ferrant, ha
estat l’escenari escollit per a la presentació del documental que narra la
seva fita.
Aquesta fita, per si encara queda algú
que no ho sàpigue, no és una altra que
haver aconseguit quedar subcampions
del ‘Mondial du Pain’, un dels campionats més prestigiosos de la fleca in-

Per fer el documental, es van enregistrar 30
hores de material durant tot el procés de la
preparació i participació al ‘Mondial du Pain’,
en el que van quedar subcampions
ternacional, deixant bocabadat el món
sencer amb una actuació de la més absoluta excel·lència.

Per a la posteritat

Doncs bé, devia quedar un bon registre per a la posteritat d’aquest gran
èxit, i aquesta ha estat la tasca d’Abel

Rosado, qui ha dirigit ‘Objectiu Mondial
du Pain’, el documental que explica, des
de dins, tot el procés fins a arribar al
gran triomf del passat mes d’octubre.
L’auditori de Cal Molins ha acollit la
projecció del documental, i a continuació els protagonistes han explicat la
seva experiència personal. Posterior-

“Ningú esperava que
Espanya obtindria un
bon resultat, però tenien una energia guanyadora que es podia
sentir”, diu Abel Rosado, director del documental
ment, els assistents han pogut compartir amb ells una estona i degustar
alguns dels productes presentats al
Mondial.

Energia guanyadora

“Des del Gremi i l’Escola, m’han donat molta llibertat i he pogut fer el
que he volgut, sempre respectant la
història”, assegura Abel Rosado. “Hem
enregistrat 30 hores de material i ha
estat difícil retallar per fer un documental d’hora i mitja”, afegeix.
“Durant el Mondial en tot moment
vaig tenir el feeling que guanyarien.
Ningú esperava que Espanya obtingués un bon resultat, però tenien una
energia guanyadora que es podia sentir”, indica.

Un documental necessari

“Era necessari aquest documental,
hem donat molt amb l’Escola i això s’ha
de transmetre al públic en general”,
reflexiona F errant. “Refle xa molt bé
la passió i la feina que hem posat, que
són els secret s del nostre è xit . Amb
aquest documental a Youtube, podrem
atreure a més joves a la fleca d’excel·
lència”, valora.
“El documental ha tingut molt bona
rebuda! Em fa la sensació que la gent
no s’esperava que comptés amb tant
material i tan ben editat ”, assenyala
Enric Badia. “El film capta a la perfecció tots els moments més durs i intensos de tot el camí cap a l’èxit al Mondial. Això és molt important, de cara a fer
entendre la gent el que suposa arribar
a un concurs d’aquest nivell, i més encara obtenir un resultat com el nostre.
A més a més, ajuda al fet que la gent
realment cregui que, amb molt esforç,
un gran equip i una aposta decidida per
l’excel · lència, és possible aconseguir

INTERÈS. El nombrós públic congregat per a l’ocasió ha mostrat molt interès en la presentació i ha pogut intervenir per fer preguntes als protagonistes.

El documental, titulat ‘Objectiu Mondial du
Pain’, es pot veure gratuïtament al canal de Youtube de la Baking School Barcelona Sabadell
fites com la nostra”, destaca.
“D’altra banda, el documental reflexa
molt bé el vessant emocional de tot el
procés, així com l’impacte del resultat
a nivell mediàtic, però també personal
i familiar als nostres entorns”, incideix.
“Era necessari que quedés constància
del fort esforç que hem fet nosaltres,
l’Escola i tota la gent que ens ha ajudat”, conclou.

Impossible sense l’Escola

“La presentació ha sigut un èxit total! La gent ha estat molt emocionada
i molt oberta a veure des de ben a prop

el que hem fet durant tot el Mondial i el
que hem aportat a la fleca espanyola”,
assenyala per la seva part Marta San
José.
“Reflexa a la perfecció tot el que hem
viscut i com ho hem viscut, així com
la repercussió que hem tingut i com
és possible portar la fleca a un nivell
superior, amb molta feina. És vital que
la gent ho vegi! ”, exclama.
“Jo sempre dic que sense l’Escola de
Flequers Andreu Llargués, no haguéssim arribat on hem arribat, i al documental això està molt ben explicat ”,
finalitza. NEWSPA

29
31

FORMACIÓ

La brioixeria fina i rendible,
segons Mickael Martinez
Aquest mestre forner que subministra pans i brioixeria a
restaurants amb estrella Michelin visita la nostra Escola

M

ickael Martinez és cap
forner d’un prestigiós
hotel de França, on elabora tot tipus de pans i
brioixeria per a diferents restaurants amb
estrella Michelin. També s’encarrega de
la brioixeria de la secció d’esmorzars i
brunch de migdia, amb la màxima exigència de qualitat i excel · lència en el
producte i les elaboracions.
Doncs bé, Martinez ha visitat l’Escola
de Flequers Andreu Llargués per oferir
una de les master classes que el centre
formatiu encarrega a figures de prestigi
de la fleca internacional.

Els secrets d’un mestre
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En concret, Martinez ha compartit els
seus secrets en l’elaboració de brioixeria
amb un selecte grup d’alumnes tot s

Martinez ha posat
l’accent en què les elaboracions puguin reproduir-se
de manera
rendible i productiva a
l’obrador
professionals en actiu interessats en
actualitzar les tècniques d’elaboració i
incorporar nous productes..
En concret, la master class s’ha dedicat íntegrament a la brioixeria fina
i productiva. En el decurs d’aquesta
formació, Mar tinez ha mostrat com

desenvolupar de manera eficaç i senzilla
diferents formes i sabors de productes
diversos de brioixeria a través de tècniques i receptes fàcilment aplicables a
l’empresa, amb especial atenció al fet
que aquestes elaboracions puguin reproduir-se de manera rendible al nostre
obrador.

Reinterpretant clàssics

Al llarg del taller, s’han reinterpretat
els grans clàssics de la brioixeria, amb
l’objectiu de donar-los una segona joventut sense deixar de banda en cap
moment la racionalitat que ens permet
mantenir una lògica corporativa. AIxí, s’han treballat els productes amb
diferents tècniques i formes: rostits,
flamejats, escalfats, confitats... al ritme
de les estacions. NEWSPA

PROPERES MASTER CLASSES
TARDOR 2022
ESCOLA DE FLEQUERS ANDREU LLARGUÉS
- LA FLECA AL NATURAL. FARINES BIOLÒGIQUES,
PANS 100% MASSA MARE (10h)
12 i 13 de setembre (Yohan Ferrant)

- PANS INTEGRALS (10h)
26 i 27 d’octubre (Yohan Ferrant)
- LA RESTAURACIÓ RÀPIDA EN LA FLECA. SNACKING GOURMET (10h)
2 i 3 de novembre (Yohan Ferrant)

- LA BRIOIX (10h)
14 i 15 de setembre (Yohan Ferrant)
- BRIOIXERIA CREATIVA. ELS SECRETS DEL
PREPARADOR DE L’EQUIP DELS ‘ESPIGAS’ (10h)
5 i 6 d’octubre (José Roldán)
- L’EXCEL·LÈNCIA DEL CROISSANT ARTESÀ (10h)
24 i 25 d’octubre (Yohan Ferrant)

- INNOVACIÓ I EXCEL·LÈNCIA EN FLECA (14h)
Data per determinar (Matthieu Atzenhoffer)
- PANETTONE: NOVES TENDÈNCIES (15h)
Data per determinar (Yohan Ferrant)

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

cruzsl.net · 93 465 00 65
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La varietat i imaginació marquen
Sant Joan a la nostra Escola
L’Escola de Flequers
Andreu Llargués
acull un curs especial
per elaborar tota
mena de coques dolces
i salades de cara a la
campanya de Sant Joan

S

ant Joan és una de les dates de
l’any més importants per a la fleca catalana. Hom vol menjar la
seva coca, i els flequers hem d’estar a
l’alçada de les expectatives dels nostres
clients, ja siguin amants de la coca tradicional o estiguin oberts a nous sabors
i experiències.
Amb això en ment, l’Escola de Flequers
Andreu Llargués ha acollit un curs especial de cara a la campanya de Sant Joan,
on s’han abordat diferents bases i sabors
que incorporen les últimes tendències
del mercat en coques dolces i salades.

Complet assortiment

El curs ha tingut 20 hores de durada
dividides en 4 sessions i ha estat impartit per la subdirectora del centre formatiu, Mari Cruz Barón, i el prestigiós
pastisser Toni Vera.
En el decurs de la formació, s’ha elaborat un complet assortiment de coques,
com ara: coques salades amb base de
brioix i productes de temporada amb
diferents farcits i textures, coca de pasta
de full invertit amb crema de vainilla,
coca de tiramisú amb “crumble” de cafè, coca de crema muntada de gerds
amb gerds naturals i coca de tòfona amb
“crumble” d’avellana.
A més a més , els professors també
s’han detingut a explicar els alumnes
com realitzar decoracions modernes i
fàcils de fer, amb resultats molt atractius pels clients. NEWSPA
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Àngel Zamora busseja en
els pans del ‘mare nostrum’
Gran èxit del curs sobre pans del Mediterrani impartit
pel prestigiós flequer a la nostra Escola

L

a nostra Escola de Flequers
Andreu Llargués ha finalitzat el curs lectiu renovant la
seva característica aposta
per l’excel · lència, la varietat i les noves tendències dels consumidors per tal
d’ajudar els flequers artesans a posicionar-se en el mercat amb una oferta
sempre renovada i de qualitat.
Amb aquesta visió, s’ha celebrat a finals del mes de maig, concretament els
dies 30 i 31, un interessant curs a càrrec d’Àngel Zamora, antic alumne de la
nostra Escola i ara prestigiós flequer,
conegut per ser una de les cares visibles
de la cooperativa fornera La Fogaina (la
Garrotxa), on recupera la millor tradició
flequera, amb ingredients naturals i de la
màxima qualitat.

Pa de pagès, coca
de forner, pa de coca,
llonguet, focaccia,
‘koulourakia’ i pa pla
àrab, entre les varietats
elaborades durant el
curs
Durant el curs, de 10 hores de durada
i adreçat a professionals interessats a
aprofundir en l’excel · lència i varietat
flequeres, s’han abordat elaboracions
tradicionals de diferents llocs del Mediterrani, com ara el pa de pagès català, la

coca de forner, el pa de coca, el llonguet,
la focaccia italiana, la ‘koulourakia’ grega
i el pa pla àrab.

El pa és cultura
Així, Zamora ha fet una revisió actualitzada dels clàssics de la fleca de la
mediterrània i de Catalunya, des del punt
de vista nutricional i organolèptic.
“El curs és un viatge per la Mediterrània
amb un fil conductor que uneix les diferents cultures: el pa. És molt interessant
com es repeteixen els pans plans, com el
pa de coca, la foccaccia, la pita turca, la
pizza, el barbari siri,... Hem fet pans de
Catalunya, Balears, França, Itàlia, Marroc, Grècia, Síria... La conclusió és que el
Mediterrani és molt ric culturalment, i el
pa és cultura”, destaca Zamora. NEWSPA
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Excel·lència i creativitat, claus de
la brioixeria del Yohan
El director de l’Escola de Flequers Andreu Llargués
imparteix master classes sobre brioixeria i croissant

U

n dels grans actius de l’Escola
de Flequers Andreu Llargués
és, sens dubte, el seu director.
Guanyador de la Selecció Francesa de
Fleca per al Mundial 2019, tercera posició en el 7è ‘Mondial du Pain’, entrenador
dels subcampions de la vuitena edició
d’aquest certamen i Premi al Millor Pa
Biològic del Món, Yohan Ferrant és reconegut com a un dels grans mestres
flequers del panorama internacional.
Sempre és una gran oportunitat acudir
a una de les seves master classes, que
realitza periòdicament al nostre centre
formatiu.

Del croissant al cel
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Darrerament, ha impartit dos interessants cursos enfocats en la brioixeria: un
sobre l’excel·lència del croissant artesà i
un altre sobre brioixeria creativa.
En el primer d’ells, Ferrant ha aprofundit en les tècniques de base d’elaboració
del croissant artesà: pastat, laminat,
fermentació, cocció, acabats, farcits i
conservació, partint de la base que el
croissant artesà és cada dia més demandat en el nostre sector. “Actualment, hi
ha un gran interès per part de la clientela
i és imprescindible tenir un bon croissant
en la nostra fleca”, assegura. Així, ha
abordat varietats del croissant, com:
recte i corbat, bicolor, de melmelada d’albercoc, de crema de xocolata, de cereals,
de taronja i llimona de crema d’ametlla.
Quant a la master class de brioixeria
creativa, ha fet tot un repàs en profunditat a les principals 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 el caracteritzen, sempre
amb l’objectiu que, una vegada incorporats els coneixements impartits, els
alumnes puguin oferir la seva clientela
una gamma més àmplia de brioixeria
amb nous sabors i textures. NEWSPA

FORMACIÓ

Pastissos flequers, tendència
a l’alça per diversificar l’oferta
Yohan Ferrant introdueix els flequers en el món dels pastissos
que no necessiten fred per conservar-se

L

a fleca és un sector que està en
constant evolució, malgrat que
sigui depositari d’una tradició
mil·lenària. Els flequers ens
hem de reinventar contínuament, i adquirir
nous coneixements per poder satisfer les
necessitats i demandes dels nostres clients.
Amb aquesta convicció, l’Escola de Flequers Andreu Llargués ha programat recentment un interessant monogràfic centrat en els pastissos flequers.
Impartit pel director del centre formatiu,
el curs, de 10 hores de durada distribuïdes
en dues sessions, ha consistit a una introducció al món forner-pastisser a través de
l’elaboració de pastissos que no necessiten
fred per la seva conservació.

Pastissos de festucs
i griottins, de poma
caramel·litzada o de
pera caramel·litzada al
yuzu, brownies i cakes
salats, algunes de les
elaboracions
En el decurs de la formació, s’han portat
a terme les següents elaboracions: pastís de
festucs i griottins, pastís de poma caramel·
litzada, pastís de pera caramel·litzada al

yuzu, brownie i cake salat.
“El pastís flequer és un producte de tota
la vida, que no necessita fred i que malauradament s’ha anat perdent. Amb aquest
curs, volem recuperar-la i optimitzar la seva
elaboració, juntament amb una bona varietat de productes en aquesta línia”, assenyala
Ferrant
“És molt interessant veure treballar un
professional del nivell del Yohan. Ens ha
donat tècniques i consells que ens enriqueixen molt”, assegura Nil Coderch, un dels
alumnes. “Vinc sovint a les formacions de
l’Escola, i sempre quedo satisfet! Aplicaré
algunes de les coses que he après en aquest
curs a la meva feina”, indica per la seva banda Quim Grimalt. NEWSPA
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Tributació de les indemnitzacions

U

n dubte molt freqüent entre els treballadors (i també entre els empresaris)
es troba en el tractament fiscal de
les indemnitzacions quan s’extingeix
la relació laboral. Així, el pagament o no
d’impostos dependrà en primer lloc de la forma de l’extinció contractual, i el compliment
d’una sèrie de requisits a l’hora de formalitzar
la finalització del contracte.

Tributació en la indemnització per acomiadament i la
de fi de contracte.
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En primer lloc s’ha d’assenyalar que
les indemnit zacions per f inalit zació
dels contractes temporals sí que tributen a l’Impost de la Renda de le s
persones físiques, independentment
de la seva quantia. Per això, aquesta
quantia s’integrarà en la base de rendiments del treball, com si fos salari.
Per contra, en el cas dels acomiadaments, la regla general és que la indemnització que es rebi està exempta
d’IRPF a Espanya, sempre que es compleixin dos requisits:
•
No s’aboni més indemnització
que la que legalment correspongui.
I en el sup òsit que s’ac ordi una indemnit zació superior, l’e xcés sí que
tributarà.
•
I en qualsevol cas, la indemnització que legalment correspongui
no superi els 180.000 euros.
Però, com qualsevol regla general,
existeixen excepcions, i la indemnitz ació p ot tribut ar p erquè el treb a llador o l’empresa no hagin seguit el
procediment neces s ari per evit ar la
tributació de la indemnit zació. Així,
és imprescindible analit zar cada ti-

p olo gia d’ac omiadament de manera
individual (col · lectiu, objectiu o disciplinari) per poder valorar quan existeix
o bligació de tribut ar, i c om s ’ha de
procedir per evitar-ho.

Indemnització en cas
d’acomiadament objectiu i acomiadament objectiu millorat.

E n e l s u p ò s i t d e l ’a c o m i a d a m e nt
o bje c tiu , la indemnit z ació que c o rre sp on al treballador é s de 20 die s
per any treballat amb un límit de 12
mensualitat s . Per norma general,
aque s t a indemnit z ació e s t ar à s empre e xempta, e xcepte que la quantia
que s’aboni superi la indemnització de
l’acomiadament improcedent, i en tot
cas, els 180.000 euros. En aquest cas,
perquè no tributi, no és necessari fer
res en concret, sinó simplement que

la car t a d’acomiadament respecti la
formalitat de l’acomiadament objectiu.
També cal d’indicar que, encara que la
quantia d’indemnització en aquesta tipologia d’acomiadament és de 20 anys
per any treballat amb un topall de 12
mensualitats, pot donar-se el cas que
d’un acomiadament objectiu millorat
quan l’empresa, pel motiu que sigui,
ofereixi una indemnit z ació sup erior
a la legal. En aquest cas, l’excés tampoc tributarà sempre que no superi la
indemnit z ació que c orre sp ongué s a
un acomiadament improcedent, i en
tot c as , el màxim de 180.0 0 0 euros .
Cons eqüentment , si l’empre s a ofereix al treballador una indemnització
equivalent a un acomiadament improcedent, però amb la formalitat d’una
acomiadament objectiu, no s’e xigirà
més tràmits que simplement respec-
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tar la formalitat d’aquesta tipologia
d’acomiadament.

Tributació en cas
d’acomiadament disciplinari.

E n c a s d ’a c o mi a d am ent dis c ip li nari, el treballador no té dret a c ap
tipus d’indemnització. Però en el supòsit que l’empresa aboni qualsevol
indemnit zació, haurà de reconèixer prèviament la improcedència de
l’acomiadament en un acte de conciliació o en seu judicial, fins i tot, quan
la quantitat que s’ofereix sigui inferior
a la legalment establerta a l’Estatut
dels treballadors (33 dies per any treballat des del 12 de febrer de 2012, i
45 dies pel període anterior) .
Precisament en aquest cas, el treballador haurà de presentar una pap eret a de c onciliació en els òrgans
de mediació corresponent s de c ada
comunitat autònoma, a la que li pot
seguir una demanda jurisdiccional per
impugnar l’acomiadament. L’empresa
reconeixerà voluntàriament, o per imposició de sentència, la indemnit zació acordada o objecte de condemna.
D’aquesta única manera la indemnització no tributarà. Per tant, l’element
clau en aquests casos d’acomiadament
re c one gut s impro c e dent s é s que el
pagament de la indemnització es faci
a l’òrgan administratiu de conciliació
competent de conciliació o en seu judicial.

l’e xempció de l’IRPF de la indemnització per acomiadament improcedent
el seu reconeixement s’ha de fer realitat davant d’un acte de conciliació
administrativ a ( SM AC ) , o dav ant de
l’autoritat judicial. Per tant, la improcedència de l’acomiadament que pugui
ser realitzada fora dels esmentats àmbits no rebrà cap mena de d’exempció
f iscal i, conseqüentment, la quantia
d’indemnització es computarà dins de
la base de rendiments de treball com
si es tractés de salari.

Tributació en cas d’acomiadament
col·lectiu.
En aquest cas opera la mateixa regla
que els acomiadaments objectius individuals. La indemnització no tributarà
sempre que no superi la indemnització
que li correspongui al treballador per
acomiadament improc edent i que, a
més, no superi els 180.000 euros. Per
tant, tot el que superés les esmentades
quantitats, sí tributaria com a rendi-

ment de treball, sense perjudici de la
reducció del 30 % a l’impost de l’IRPF.

I si es torna a contractar al
treballador?

L’ar ticle 1 del Reglament de l’IRPF
e s t a b l e i x q u e l ’e x e m p c i ó d e t r i b u t ació de la indemnit z ació dep èn de
que existeixi una desvinculació real i
efectiva amb l’empresa. Així, es presumeix, excepte prova en contrari, que
no existeix tal desvinculació quan es
torna a contractar al treballador en els
tres anys següents a l’acomiadament o
cessament del treballador. Conseqüentment, aquesta presumpció normativa
obliga tant a l’empresa com al treballador a valorar els efectes tributaris
de noves reincorporacions a l’empresa
quan s’ha estat objecte d’un acomiadament previ.
Per a quals evol dubte o qüe stió s o bre la matèria aquí tractada posi’s en
contacte amb el Departament Laboral
del Gremi.

Reconeixement de la improcedència de l’acomiadament
fora d’un SMAC o seu judicial.
Com ja s’ha dit abans, per permetre
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GUIA DE PROVEÏDORS
DECORACIÓ
r CRUZ,

S.L.

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

FARINES
r COMERÇ I INDÚSTRIES

ALBAREDA, S.A.
Farina convencional
i farina ecològica

MAQUINÀRIA

r FORESPA

rAMASADORAS

solucions integrals, que van des de la decoració,

SAUS, S.L.

C/ Carles Regàs Cavalleria, 9
Pol. Ind. El Verdaguer
Manlleu (Barcelona)
( 938 507 753

Passeig del Riu, 66
08241- Manresa
( 938 727 942
albareda@farinera-albareda.com

Fax 938 515 124

S.L.

Ctra. Terrassa - Olesa P.I Can Mir
08232 - Viladecavalls (Barcelona)

r

FARINERA COROMINA
Agri-Energia, SA

www.amasadorassaus.com

r BONGARD

08150 Parets del Vallès
( 935 737 878

info@terpan.es

17820 - Banyoles

info@bongard.es

www.terpan.es

( 972 583 363

www.bongard.es

farinera@agrienergia.com
www.farineracoromina.com

S.A.

Productes Auxiliars per a Fleques i Pastisseries

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

rCIBERNÉTICA PARA LA

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

PANIFICACIÓN, S.L.

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

C/ Saturn, 35
08228 - Terrassa
( 937 839 084
Fax 937 833 492
info@pastissa.com
www.pastissa.com

ESPECIALITATS
SENSE SUCRE

08100 - Mollet del Vallès
( 935 705 608
Fax 935 700 132
www.instagram.com/fillsdemoreto
www.facebook.com/farinesmoreto/

r LA META

r EMULIFT

IBÉRICA, S.L.

Especialidades sin azúcar y bajas en calorías
C/ Copérnico nº 40 nave 4

emulift@emulift.com
www.emulift.com
www.dayelet.com

12550, Almazora, Castellón
( 964 216 912
Fax 964 252 115
info@ciberpan.com

r COLIP ESPAÑA, S.L.
Rambla Catalunya nº 66, 5 D
08007 Barcelona
( 934 559 636
691 205 363

( 973 200 319

colip@colip.es

Fax 973 205 643

www.colip.com

www.lameta.es

r YLLA 1878, S.L.

r

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

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

r RUBHIMA
Fabricantes desde hace más de 50 años de
amasadoras, batidoras planetarias, cortadoras de
pan y hornos, entre otros. Altamente especializados
en el sector del pan y de la pastelería.
C/Mallorca, 40.
08192 Sant Quirze del Valles
(

937 213 286

rubhima@rubhima.com

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

@Rubhima
www.facebook.com/rubhima

Ctra. de Manlleu km. 1,4

08028 - Barcelona

08500 - Vic

( 932 296 900

( 938 862 744

r SALVA

Fax 932 296 902

ylla@ylla1878.com

www.eurofours.com

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

@ylla1878

UTILCENTRE, S.L.

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

629 080 719
Fax 937 832 880

www.rubhima.com

FORNS

INDUSTRIAL.

sectors de la pastisseria i fleca.

www.ylla1878.com

UTENSILIS

( 937 426 052

www.ciberpan.com

PI El Segre

08784 - Piera (Barcelona)
( 932 191 851

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

Indústria, parc. 204R
25191 - Lleida

08202 Sabadell (Barcelona)

IBERIA, S.A.

C/ Garbí, 18 Nave 3 (Pol.Ind. Can Volart)

Girona, 155, apt. 4

r PASTISSA,

Pol. Ind. Can Roqueta

www.forespa.es

Fax 937 891 620

DISTRIBUIDORS DE
LÀCTICS

Avenida Can Bordoll 87

admin@forespa.es

(Barcelona)

( 937 803 166

el mobiliari i la maquinària fins el servei tècnic.

saus@amasadorassaus.com

www.farinera-albareda.com
r TERPAN,

Forns - Màquines - Fred - Interiorisme. Oferim

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

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 FORNS FERRÉ
Forns Rústics a la llenya

r TERPAN,

Polígon Industrial Can Baliarda
08105 - Sant Fost de Campsentelles

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

( 935937452

( 937 803 166

609 69 04 25

Fax 937 891 620

C/ Ponent, nau 3

cimp_hornos@hotmail.com

info@terpan.es
www.terpan.es
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S.L.

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
r DEBIC
Debic és la marca de la cooperativa làctica
FrieslandCampina, creada exclusivament per a
professionals pastissers i xefs, formada per una
àmplia gama de nates, alternatives vegetals,
mantegues i bases per a postres d’alta qualitat.
C/ C/Roger de Llúria, 50, 4ª planta
08009 Barcelona
( 932 721 279
info.barcelona@frieslandcampina.com
www.debic.com

XOCOLATA
r BARRY

CALLEBAUT IBÉRICA

Rambla Catalunya, 6 1ª planta
08007 Barcelona
(Barcelona)
( 518 898 700
marta_suarez@barry-callebaut.com
@chocolateacademybarcelona
@chocovic.official
@callebautchocolate
@cacaobarryofficial
@monalisadecorations.global

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 18 03 00
Catalina Gil

Coca de la Diada
- Amassar 12’ amb espiral, reposar en bloc 10’ i fer pesades de 300-500
g. Boleiar i reposar 10’ més.
- Pintar amb ou abans de fermentar 90’ a 28ºC i 75% d’humitat.
- Crema de llimona: bullir llet, sucre i pell de llimona, infusionar 3 h en
fred, afegir la resta i tornar a bullir.
- Una vegada fermentades, afegir crema, fruita confitada, pinyons i
sucre. Enfornar 12’ a 230ºC.

INGREDIENTS
- PEU DE MASSA
500 g farina w320
60 g llevat liofilitzat
330 g llet
- MASSA
1.500 g farina w320
300 g sucre
300 g mantega
40 g sal
400 g ou
40 g llevat liofilitzat
16 g millorant

ESPAI PATROCINAT
FARINERA ALBAREDA

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

80 g aigua de taronger
60 g anís líquid
250 g llet freda
14 g espècies

CREMA DE LLIMONA
800 g llet
100 g sucre
1 pell de llimona
- DESPRÉS D’ INFUSIONAR
200 g llet
50 g sucre
100 g ‘maicena’
4 rovells d’ou
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Cake vegà
- Barrejar amb l’accessori pala l’oli, el iogurt i la llet durant 1’. Tamisar la
farina, la maicena i l’impulsor, afegir el sucre i la ratlladura de taronja.
- Afegir els sòlids sobre els líquids i barrejar fins a integrar. Posar en
motlles. Coure a 190 ºC entre 30 i 35 minuts.
- ‘Ganache’: Escalfar la llet,el xarop i la sal fins als 40ºC. Fondre la xocolata
a 50ºC i afegir l’oli.
- Abocar el líquid sobre la xocolata en tres vegades i emulsionar amb
batedora, refredar fins als 30ºC i batre de nou. Tapar a pell i refrigerar.
- Glacejat: fondre la xocolata i afegir la resta d’ingredients.
- Vessar el glacejat sobre la ‘ganache’ damunt el pastís.

INGREDIENTS

GLACEJAT ROCHER

250 g llet de soia
250 g iogurt
de soia natural
200 g oli de gira-sol
400 g farina fluixa
40 g maicena
12 g impulsor
400 g sucre bru
C/S ratlladura de taronja

200 g xocolata amb llet
20 g oli de gira-sol
40 g ametlla torrada en gra

‘GANACHE’ VEGANA
70 g xarop d’agave
450 g llet de soia
2 g sal
210 g oli de gira-sol
525 g xocolata negra 70%

!
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ELS COL·LECCIONABLES DEL PA

BORSA DE NEGOCIS
ES TRASPASSA

ES VEN

ES TRASPASSA

EN VENDA O LLOGUER

Al Baix Llobregat obrador
amb botiga a zona cèntrica.
El ple funcionament i perfecte
estat.

Despatx de pa de 45 m2 a
Vilanova i la Geltrú.

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

Establiment de venda de pa
amb zona degustació i terrassa,
equipada amb mobiliario i
maquinària. Zona ViladecansGavà.

TRASPÀS O VENDA A
TERRASA
Obrador i botiga de venda de pa
amb llicència per a plats preparats
i restaurant.
Equipat i en ple funcionament.
Sr. Antoni
665 365 558

645 573 239

Sra. Aureli
616 435 128

225

220

227

ES TRASPASSA
A SANT JUST DESVERN

ES TRASPASSA

TRASPÀS O VENDA

ES TRASPASSA

Obrador de pa amb botiga
180m2 a Sabadell.
Totalment equipat.

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

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).

Sr. David
617 822 822

Sr. José Antonio
630 886 740

Sra. Carmen
629 556 022

221

221

Obrador de pa amb botiga
annexa totalment equipat. En ple
funcionament a prop d’escola
Sr. Josep
650 205 162
226

ES TRASPASSA
Es traspassa per jubilació al Vallès Occidental
obrador de pa amb botiga en perfecte estat i en ple
funcionament

Sra. Mª del Mar
649 358 651

ES VEN
SANTA MARGARIDA I ELS
MONJOS

Sr. Jaume
620 702 107

Despatx de venda de
pa amb degustació de 42m2.
Totalment equipat.
Sra. Susanna
667 025 008

226

227

Sr. Joan Carles
650 915 140

228

228

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.

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.
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