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editorial

La situació que viuen les nostres empreses és greu. Cal dir-ho clar.
Les restriccions sobre l’economia i el comerç que es van aplicar per fer front a la pandèmia 

de la Covid-19 van posar a moltes empreses en serioses dificultats. Sense temps per recupe-
rar-nos d’aquesta situació, ens colpeja ara una nova crisi que pot ser encara pitjor.

L’increment desmesurat de tots els costos de producció, especialment els energètics, està posant a 
les empreses contra les cordes. Les petites empreses que operen en mercats lliures i competitius no 
poden traslladar al preu final dels seus productes els increments desorbitats dels costos de producció 
que s’estan generant en mercats dominats per monopolis i oligopolis. La conseqüència és tan simple 
com alarmant; el marge empresarial ha desaparegut i, sense marge, les empreses entren en pèrdues, 
i si les pèrdues s’incrementen o s’allarguen en el temps les empreses tanquen, i si tanquen es perden 
inversions, llocs de treball, la competència es redueix, els consumidors tenen menys llocs on triar per 

anar a comprar, i a la fi el teixit productiu i comercial propi del nostre país, 
caracteritzat per petites empreses i pel comerç local i de proximitat, corre 
el perill de desaparèixer.

Davant d’aquest greu escenari la resposta dels governs no ha estat a 
l’altura. La mesura anunciada per deslligar el preu de l’electricitat del preu 
del gas (RDL 10/2022) no ha tingut l’efecte esperat. El cost de l’energia 
per a les empreses continua sent insostenible. A més, propostes com les 
del topall dels preus dels aliments o impulsar una cistella de la compra 
d’aliments bàsics a les grans superfícies, lluny de ser una solució al contrari 
encara enfonsarien més als petits elaboradors. Lamentablement, no es veu 
a curt termini que les administracions plantegin cap solució real i efectiva 
per evitar el risc imminent de tancament de molts negocis. Al contrari, com 
si ens posessin la bena abans de la ferida, ens alerten de què la situació és 
dolenta i que el pitjor encara està per arribar.

En aquesta situació, certament, poc pot fer un empresari individualment. 
Per això els gremis i associacions hem de canalitzar la situació que pateixen els nostres agremiats, 
traslladant a les administracions la gravetat de la situació empresarial, fer arribar les nostres demandes 
i exigir solucions! En aquest sentit, el Gremi de Flequers de la Província de Barcelona, per si mateix, 
i juntament amb altres gremis i associacions del nostre sector (Federació Catalana d’Associacions 
de Gremis de Flequers, CEOPPAN i el conjunt de gremis d’alimentació al detall més representatius de 
Catalunya) hem fet arribar a les administracions i als mitjans de comunicació la gravetat d’aquesta 
situació i instem a les administracions a prendre de manera immediata mesures reals i efectives per 
assegurar la viabilitat de les nostres empreses.

A propòsit d’això, el 16 d’octubre celebrem la 17ª edició del DIA MUNDIAL DEL PA. Una jornada per 
reivindicar la importància del PA com a un aliment essencial de la nostra dieta mediterrània, de la nostra 
salut, i un reconeixement a la gran tasca que cada dia fem els flequers i flequeres.NEWSPA
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EL PUNT DE VENDA, MÉS CLAU QUE MAI
T E M A  D E L  M E S 

La fleca treu la millor 
imatge davant la crisi
El sector s’enfronta a les dificultats derivades de l’augment de preus 
de l’energia i les matèries primeres posant la seva millor cara i tra-
ient el màxim suc al punt de venda

S ón temps de dificultats i incer-
tesa. El desbocat augment dels 
preus de l’energia i les matèri-
es primeres situen la fleca en 

una situació molt delicada, més encara del 
que ja era. Però, com sempre ha fet des de 
temps immemorial, el nostre sector lluita i 
lluitarà per sobreposar-se a les dificultats 
i poder complir així, com han fet totes les 
generacions precedents, amb el seu com-
promís amb la societat. 

Més enllà de fer sempre un producte 
artesà i de la màxima qualitat, la fleca 
té al seu abasta altres eines per millorar 
les vendes i pal · liar les actuals dificul-
tats. Una d’elles, sens dubte, és la millora 

de tot el relatiu al punt de venda, un as-
pecte sempre important però, en l’actual 
context, més clau que mai. Com diu el 
refrany castellà, ‘al mal tiempo, buena 
cara’.

Atmosfera diferencial
“L’alça dels preus generalitzada fa que, 

ara més que mai, la qualitat sigui el valor 
a l’alça. El forner artesà ha de fer valer 
aquesta experiència, aquest ‘know-how’ 
diferenciador de les cadenes més gene-
ralistes per diferenciar-se, tant en l’àmbit 
de producte com a pel que fa al preu”, 
opina Xavier Rigol, gerent i interiorista 
de Terpan.

“Amb tots els canvis que hem experi-
mentat darrerament, els punts de venda 
del futur passen per fer de la venda una 
experiència de compra. És a dir, cal que les 
botigues no només venguin el producte 
en si, ara més que mai cal que tota la bo-
tiga creï una atmosfera diferencial en la 
compra. La diferenciació és clau en l’èxit 
d’un establiment. Obtenir un concepte 
diferenciador d’un competidor és clau 
en el moment que el consumidor final 
percebi que està comprant un producte 
únic. El comprador busca trobar un valor 
afegir al producte: s’ha d’introduir aquest 
valor afegit al disseny i a la distribució de 
les botigues, per tal que el client obtingui 



punt de venda diferenciador dels altres 
establiments”, assenyala.

Locals multiproducte
Per la seva banda, Jaume Cortés, director 

comercial d’Instamat Interior posa sobre 
la taula una sèrie de consells per treure-li 
el màxim suc al punt de venda. En primer 
lloc, “els locals multiproducte cada cop són 
més importants en el món de l’alimentació. 
S’ha d’aprofitar l’efecte crida d’un producte 
bàsic com el pa per vendre més producte a 
cada client i augmentar així el ‘ticket’ mitjà”, 
incideix. D’altra banda, recomana “afavorir 
el ‘take away’ i el ‘delivery’ i, en els locals 
de les grans ciutats, implementar àpats de 
migdia basats en la carta de producte de 
cada establiment”.

D’altra banda, Cortés insta les fleques a 
“l’aplicació dels recursos tècnics i mecànics 
que la tecnologia posa avui al nostre abast” 
per tal d’aprofitar al màxim el punt de venda. 
“El bon manteniment i la inversió en aquests 
elements optimitza els recursos i redueix els 
costos energètics”, destaca. 

Així, recomana la implementació de “locals 
sostenibles que optimitzin els recursos ener-
gètics, eliminant en la mesura del possible 
els  focus de calor dins el local”. 

També aconsella “flexibilitat en les super-
fícies d’exposició per adaptar-se al producte 
i volum d’aquest en funció de l’horari i el dia 
de la setmana”. En qualsevol cas, considera 
preferible “menys volum de producte i més 
varietat i qualitat, sempre potenciant l’estè-
tica del mateix producte. Cada cop el client 
és més visual”, adverteix.

El factor personal
“El més important d’un negoci són les 

persones, amb la qual cosa l’atenció al client 
pren una importància mai vista fins ara”, 
afegeix Rigol. “Crec que la formació del per-
sonal i donar un bon servei amb una bona 
experiència de compra són una de les claus 

d’èxit. Després del que hem passat, la gent 
vol una altra vegada el contacte humà i anar 
a les botigues físiques. Així mateix, ara és el 
moment de crear botigues i espais comer-
cials on el client final experimenti un valor 
afegit diferenciador de la resta de comerços”, 
incideix.

En aquest punt, Cortés subratlla que “cal 
reduir el temps que els/les dependents/es 
dediquen a tasques que pot realitzar el ma-
teix client, i augmentar el temps dedicat a 
cada client per promocionar, assessorar i 
aconsellar sobre el tipus de producte ex-
posat”.

A més a més, destaca un aspecte que 
moltes vegades no es valora suficient: la 
implementació de sistemes automàtics de 
pagament. “El pagament amb targeta ha 
augmentat fins a un 80% segons els nostres 
clients. El client postpandèmic no vol que 

Cal implementar locals sostenibles que opti-
mitzin els recursos energètics
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Per a més informació i inscripcions, contacteu amb el Departament de Formació del Gremi: formacio@gremipa.com 

Quins són els aspectes que s’han de tenir més en compte en 
un punt de venda?
Tots els aspectes són importants, però inicialment, per tal 
que un possible client decideixi entrar a la nostra fleca i 
no a una altra, és essencial que aquesta tingui una imatge 
el més alineada possible amb el concepte de negoci i el 
missatge que vol emetre.
Així doncs, una estètica atractiva des de l’exterior, acom-
panyada d’un estilisme interior sincronitzat, una bona 
implantació dels productes, ordenats de manera coherent 
amb l’hora, provocant desig, serien els trets més rellevants 
per tal que el client s’interessi pel que venem.

Quin tipus d’atmosfera hem de crear a la fleca?
Hem d’aconseguir una atmosfera acollidora, amb bona 
temperatura, música que acompanyi el ritme i elements 
informadors que ajudin el client a fer una tria i no deses-
perar-se mentre espera el seu torn. 
Finalment, obtindrem un bon còctel si el venedor, a banda 
de ser professional, sempre té un somriure, coneix el que 
ven i vesteix amb la imatge de la marca.

Quins són els aspectes que, segons la seva experiència, 
més ha de millorar la fleca en aquest àmbit?
Moltes fleques, tot i haver reformat els seus locals, es tro-
ben que són poc funcionals, sobretot a l’hora de col·locar 
els productes. També és important conèixer com crear 
estratègies visuals de les diferents campanyes que el sector 
ens proporciona.

Què pot fer un flequer per treure el màxim profit a un 
punt de venda?
Mirar el seu establiment amb ulls de client. Preguntar-se 
que compraria. Preguntar-se també per què hi ha persones 
que no han entrat mai a la seva fleca. Utilitzar tota aquesta 
informació per dinamitzar aquells espais que poden vendre 
i no ho fan, no limitar-se a vendre el que ja es ven sol. 
Arriscar a provar. Ser transgressor amb les campanyes i 
sobretot, impactar al vianant. No conformar-se amb els 
clients de cada dia.

En què consisteix el servei d’assessorament del Gremi 
per millorar el punt de venda i com funciona? 
És un servei en el qual, a través d’una visita al punt 
de venda, es detecten els punts febles i es pauten una 
sèrie d’aspectes a millorar. Els tres aspectes generals 
que es treballen són: el venedor, l’establiment i els 
productes.

“HEM DE MIRAR EL NOSTRE ESTABLIMENT AMB ULLS DE CLIENT”

Bibiana Becerra és ‘visual merchandiser’ i col·laboradora del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona en 
tot el relatiu a punt de venda, màrqueting i els aspectes visuals de la fleca. És diplomada per Window Disseny 
Escola Internacional de Visual Merchandising de Barcelona, certificada professional a Fashion Stylist per MT 
Plus i diplomada en Interiorisme Comercial per Artidi. Com a consultora experta en comerç de proximitat, es-
pecialitzada en estratègies de creixement, imparteix regularment tallers organitzats pel Gremi en matèria de 
vendes i màrqueting i és una de les professionals que ofereixen els seus serveis dins del programa d’assessoria 
i formació de punt de venda a domicili ‘Millora de la imatge al punt de venda’, que el Gremi posa a l’abast dels 
agremiats per millorar l’aspecte visual de la fleca.

“Cal impactar al vianant i no 
limitar-nos a vendre el que ja es 
ven sol. No ens hem de confor-
mar amb els clients de cada dia”

EL PUNT DE VENDA, MÉS CLAU QUE MAI
T E M A  D E L  M E S 



 
-

En la seva aposta per ajudar els fle-
quers a millorar i modernitzar tots 
els aspectes del seu negoci, el Gremi 
posa a la disposició dels agremiats 
un servei
a domicili i a mida de les necessitats 
de cada empresa, amb un consultor 
professional que es desplaça a la ma-
teixa fleca.
Es tracta del programa d’assessoria 
i formació de punt de venda ‘Millora 
de la imatge al punt de venda’.  Amb 
6 hores de durada, els participants 
compten amb l’ajuda professional 
d’un consultor especialitzat.

Durant l’assessorament, se centrarà a 
treballar sobre la millora de la imatge 
de la botiga i l’aparador, la imatge 
del producte i el seu embolcall, la 
motivació i actitud del personal de 
botiga per transformar un desig en 
necessitat i, en definitiva, millorar 
les vendes.
Es tracta d’un servei 100% bonifi-
cable a través del qual les fleques 
podran treure tot el suc al seu punt 
de venda, ja que es treballarà a mida 
de les seves necessitats i en la seva 
pròpia empresa.

ASSESSORIA I FORMACIÓ AL PUNT DE VENDA

El Gremi posa a l’abast dels flequers el servei ‘Millora de la imatge 
al punt de venda’, mitjançant el qual un consultor professional es 
desplaça a la fleca. 

els/les dependents/ es toquin els diners 
amb les mans encara que sigui amb guants”, 
assegura.

Des del seu punt de vista, la formació 
d’aquest personal és “molt important. Els/
les dependents/tes, són els venedors del 
producte exposat i els representants de la 
marca en el local. La competència i les grans 
superfícies, obliga a un tracte personalitzat i 
a cuidar la imatge corporativa del personal”. 
Així mateix, “la formació en el coneixement 
dels ingredients dels productes, al·lèrgens, 
gluten, etc. és cada cop més rellevant”, con-
clou.

El pack complet
“El pack complet per l’èxit seria te-

nir una bona varietat i qualitat de pro-
ducte, una exposició y un mobiliari que 
ajudin a vendre aportant ordre, bona 
il · luminació, una autèntica formació 
i atenció al client de les persones que 
despatxen, un bon embalatge i imatge 
de marca que fidelitzi al client”, segons 
Rigol. Per tal de treure tot el prof it al 
punt de venda, “El sector flequer cada 
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EL PUNT DE VENDA, MÉS CLAU QUE MAI
T E M A  D E L  M E S 

 
-

PER NADAL, CREA UNA ESTRATÈGIA
14 i 21 de novembre. De 9 a 14 h.

Objectius:
- Aprendre a entendre i comprendre millor als meus
clients.
- Integrar al concepte de Nadal, la història de la
meva marca.
- Pensar en l’estètica com a eina al servei del negoci.
- Conèixer el mercat per generar experiències als
clients.

Continguts:
- El ‘brief’ i la marca. Punt de partida per entendre
el meu projecte nadalenc.
- Indicadors clau per millorar la rendibilitat del
meu espai expositor.
- Anàlisi dels indicadors externs per dissenyar
una bona proposta de valor.
- El ‘market’. L’experiència del client.

PER NADAL, DESENVOLUPA UNA IDEA
19, 26 d’octubre i 2 de novembre. De 9,30 a 13,30 h.

Objectius:
- Estar al dia en decoració festiva. Conèixer les tendències.
- Construir una marca forta per la campanya de Nadal.
- Millorar el nostre espai a decorar amb harmonia.
- Aprendre a fusionar colors, materials, textures amb ele-
ments quotidians.
- Disposar d’una gamma de proveïdors d’eines i materials 
bàsics (i ‘low cost’).

Continguts:
- Tinc una idea... per on començo a materialitzar-la?
- Què es porta en ‘retail’? Cap a on anem?
- És possible ser creatius sense realitzar una gran despesa?
- On puc comprar materials?
- Com faig servir les eines?
- Manipulem tot plegat per construir una escenografia 
impactant.

CURSOS DEL GREMI PER A LA MILLORA DEL PUNT DE VENDA DE 
CARA A NADAL

No només venem pa, sinò experiència, 
tradició, seguretat, plaer i qualitat

LLOC: SEU DEL GREMI (C/ PAU CLARIS, 134)
100% SUBVENCIONATS

Per a més informació, contacteu amb el Departament de Formació del Gremi 
Tel.: 934 871 818 / Mail: formacio@gremipa.com

cop e s t à  més  preparat .   P o t s e r  e l 
que  cal  és acabar d’entendre que no 
només es ven pa o pastisseria, es ven 
una experiència de compra. La perso-
na que va a comprar pa, pastissos, etc. 
no només vol això, vol comprar segu-
retat que estarà fet al dia, que tindrà 
un bon sabor, que el local està a una 
temperatura adequada, que hi ha ordre, 
que les persones que despatxen estan 
formades... En resum, es vol identificar 
amb la marca, vol sentir-se còmode 
amb els valors del forn al qual acudeix”, 
assenyala.

Conscient de tot això, el Gremi, des 
de la seva vocació d’ajudar els flequers 
a millorar tots els aspectes del seu ne-
goci, ofereix formació i assessorament 
també en el decisiu àmbit  del punt de 
venda, una palanca de la qual podem 
tirar en temps de dif icultats .  NEWS-

PA
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Quin és actualment el marc normatiu als punts de venda de 
les fleques?
A grans trets i simplificant molt, el sector es troba regulat, 
per una banda, pel Reial Decret 308/2019, pel qual s’aprova 
la Norma de Qualitat del Pa, on es regulen aspectes com 
les denominacions dels productes, les mencions de caràc-
ter voluntari que es poden emprar, el contingut màxim en 
sal, etc... I per una altra, tenim el Reglament (CE) núm. 
852/2004, on queden recollits els requisits que han de 
complir els establiments en matèria d’higiene i seguretat 
alimentària, i que contemplen les instal·lacions, equips, 
pràctiques de manipulació i els plans d’autocontrol.

Què ha de tenir en compte una fleca en els àmbits de 
l’etiquetatge i la seguretat alimentària, amb el punt de 
venda?
És important recordar que el consumidor té dret a disposar 
de la informació dels productes, per tant, és obligació de 
l’establiment poder-li facilitar, tant en la denominació dels 
productes com en la informació relativa a productes que 
puguin contenir al·lèrgies i intoleràncies, independentment 
del format de venda. En relació amb la seguretat alimentària, 
cal complir amb els plans d’autocontrol aplicant-los tant en 
els locals i equipaments així com evidenciant la seva com-
plementació documental.

Quins són els aspectes que s’han de tenir més en compte 
en un punt de venda per no incórrer en irregularitats san-
cionables?
Òbviament, cal complir amb tota la normativa vigent, tenint 
cura que es porten a terme bones pràctiques d’higiene i 
manipulació, què poden comprometre la innocuïtat dels ali-
ments i, per tant, la salut dels nostres clients, que és el pitjor 
escenari en el qual es pot trobar un establiment alimentari.

Quins aspectes ha de millorar la fleca en aquest àmbit?
Un aspecte que cal millorar pel que fa a les instal·lacions 
és la dotació correcta dels punts de rentat de mans i el seu 
ús per part del personal. El rentat de mans és una operació 
bàsica d’higiene què en molts casos no es fa per manca de 
formació del personal, que darrerament té una alta rotació. 
Però potser és més freqüent veure que el rentat de mans no 
es pot fer adequadament, ja sigui per manca de rentamans 
amb aixetes d’accionament no manual, de sabó i/o de paper 
I/o d’aigua calenta.

“EL CONSUMIDOR TÉ DRET A DISPOSAR DE LA INFORMACIÓ DELS 
PRODUCTES, I ÉS OBLIGACIÓ DE L’ESTABLIMENT FACILITAR-LI”

“La formació és fonamental en 
la correcta aplicació dels plans 
d’autocontrol”

Un altre punt a millorar seria l’aplicació dels plans d’auto-
control, sobretot portar registres i el compliment del pla de 
control d’al·lèrgens i la traçabilitat; tot el que fa referència 
a la identificació i a la informació facilitada al consumidor 
es fa molt feixuc pels establiments. Però hi ha una eina 
fonamental que és la formació!

Quin és el paper de la formació del personal en aquest 
àmbit?
La formació és fonamental per a tot el personal, des de 
gerència fins als operaris, cadascú en el seu àmbit. Els 
responsables del negoci han de facilitar recursos humans, 
econòmics i/o materials per poder aplicar correctament els 
plans d’autocontrol, tant a nivell documental com pràctic. El 
personal manipulador ha d’anar reciclant-se en matèria de 
manipulació d’aliments per canviar hàbits higiènics incor-
rectes que es van consolidant en el dia a dia i per conèixer 
les novetats que es van produint en el sector.

Entrevista a Elisa Soto, assessora tècnica en matèria d’higiene i seguretat ali-

mentària del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona



P Per diverses raons sanità-
ries, ecològiques i ètiques 
de consum hem creat un 
conjunt de necessitats di-

etètiques que sembla que qualsevol 
cosa és millor que el pa. Per exemple, 
a  vegades es  recomana menjar  una 
quantitat substancial de proteïnes i , 
per tant, sembla que un bistec a la nit 
seria més segur i  saludable que una 
llesca de pa. 

També trobem, que els últims anys 
ha  c re s cut  e l  nombre  de  p er s one s 
vegetarianes . Segons un informe de 
“ The Green Revolut ion”,  e l  2021 ha 
crescut el  percentatge de persones 
“veggies” un 34% f ins a situar-se en 
el 13% de la població. Un col · lectiu, 
que ha de buscar alternatives protei-
ques per tal de complementar la seva 
nutrició. 

Perquè  com bé  s abem,  i  ens  hem 
far tat  a  escoltar,  le s  proteïnes  són 

un nutrient fonamental al nostre or-
ganisme.  Són pilars bàsics de la v i-
da. Penseu que cada cèl · lula del cos 
humà conté proteïnes i  és necessari 
consumir-ne per tal d’ajudar al cos a 
reparar les cèl · lules i  produir-ne de 
noves . 

Tanmateix ,  és  bàsic  per  al  creixe-
ment i  desenvolupament dels  nens , 
adolescent s  i  dones embarassades . 
Nutricionalment, el pa és un aliment 
que ,  pr inc ipalment ,  apor ta  energia 
pel seu contingut en hidrats de car-
boni .  Forma par t del  grup dels fari-
nacis juntament amb l’arròs , la pasta, 
els cereals , la patata, etcètera, i tots 
ells són una font de combustible in-
dispensable per parts tan importants 
com són el cervell o els músculs .

Per  t ant ,  no  podem deixar-ho de 
banda. Com dèiem, han sorgit milers 
de dietes i estils de vida que demanen 
canvis en l ’al imentació ,  però el  que 

mai pot faltar,  i  així s ’ha demostrat , 
é s  e l  pa .  S i  bé  é s  cer t  que s ’ha  de-
monitzat , sempre ha estat a raó dels 
hidrats de carboni, i un consum rao-
nable i equilibrat , mai “engreixarà”. 

Però el més curiós és com la f leca 
és capaç d’adaptar-se a aquests can-
vis i oferir varietats de productes per 
cobrir  les demandes de la població . 
En aquest  cas ,  f ent  ser v ir  font s  de 
proteïna alternatives com els pseu-
docereals i millorar la qualitat de les 
d ie te s  gràc ie s  a  l ’a l t  c ont ingut  de 
proteïnes , carbohidrats , grasses sal-
dables , vitamines i minerals .

Per  què són impor tant s 
els pseudocereals?

Tot  i  que  s ón  cu l t ius  mi l · l enar i s 
amb una his tòr ia  que es  remunta a 
mi ler s  d ’any s  enrere ,  f a  poc s  any s 
que els pseudocereals han despertat 
un gran interès ,  no sols  per la  seva 

Tècnica dels productes artesans

Els pseudocereals, la 
proteïna  de moda
Fem un repàs als principals pseudocereals que existeixen i que apor-
ten nutricionalment a la fleca.
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Els pseudocereals han despertat un gran interès, 
no sols per la seva absència de gluten, sinó sobre-
tot pel seu perfil nutricional

ab s èn c i a  d e  g lu t en ,  s in ó  s o b re tot 
pel  seu per f i l  nutr ic ional .  Per  t ant , 
és un important substitut de la pro-
te ïna  an imal  ide a l  p er  a  una  d ie t a 
vegetar iana .

Els  pseudocereals  són un dels  in-
gredient s  d ’ú l t ima tendènc ia  en  la 
f leca i  alimentació en general .  Ja no 
només pot s  t robar- los  en  bot igues 
orgàniques , sinó també cada vegada 
més en el supermercat de la cantona-
da. Però, què són els pseudocereals? 
I  què tenen d’especial el sarraí, la xia 
i companyia? 

 Seudogra: què és això?
Els seudocereals són grans que botà-

nicament no són un cereal, però s’usen 
de manera similar als cereals habituals. 
Conté molt midó, proteïna,  greixos i 
minerals i es considera una alternati-
va saludable i més lleugera als cereals 
convencionals com el blat ,  el  sègol i 
l’ordi. Els seudocereals són una bene-
dicció, especialment per a les persones 
amb intolerància al gluten.

No contenen gluten, tenen un sabor 
deliciós i són molt diversos . No obs-
tant això, a causa de la falta de gluten, 
tampoc té la capacitat d’enfornar-se. 
És a dir,  no poden formar una massa 
coherent per ser panif icada. Malgrat 
tot, també contenen molts carbohidrats 
i, per tant, omplen bé.

Propietats i preparacions 
dels pseudocereals

Hi ha molts seudocereals diferents 
que es poden fer ser v ir  en una gran 
varietat de formes i maneres de proces-
sar-los i fer-los panificables.

El blat negre o Alforgón 
Fagopyrum esculentum

E l  b lat  negre  p rové  or ig ina lment 
d’Àsia i ara s’obté principalment d’allí 
i  d’Amèrica del Nord. El blat negre té 
un sabor de nou i conté molts mine-
rals i aminoàcids . Els grans de la plan-
ta d’artells s’utilitzen per a fer farina 
o per a fer riques farinetes o per a fer 
coques de blat negre. Però també sap 
molt bé en sopes o empanades .

A l’ésser un pseudo-cereal, la farina de 
sarraí no conté gluten perquè no fa mas-
sa cohesiva per si sola, per la qual cosa 
se li afegeix ou per a fer coques ,  per 
exemple. Si desitja enfornar pa amb la 
farina, només funciona en combinació 
amb una farina de cereal aglutinant o 
afegint algun tipus d’hidrocoloide. A 
Rússia ,  el  gra s ’ha usat durant molt 
de temps ,  per exemple,  per a fer les 

delicioses coques de blat negre ano-
menades blini .

La quinoa
L a  qu inoa  p rové  de  l a  r e g ió  de l s 

Andes, on es conrea des de fa segles . 
Els principals països productors són 
Bolívia i el Perú. Avui dia, el seu cultiu 
s’ha estès a altres zones com els Estats 
Unit s ,  el  Canadà,  Itàlia i  Suècia .  Les 
varietats de quinoa de nivell de la mar, 
pròpies de la zona centro-sud de Xile, 
són de gran importància per a la difusió 
del cultiu a altres parts del món per la 
seva sensibilitat al fotoperíode.

A més del seu interès nutricional, la 
quinoa és una planta resistent a les ge-
lades i tolerant a la sal que pot créixer 
bé en sòls pobres. És una espècie utilit-
zada en molts programes de seguretat 
alimentària i com a cultiu alternatiu. Inclo-
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PA DE SIMENTIS

ent-ho en un cultiu, segons l’Administració 
Nacional d’Aeronàutica i de l’Espai (NASA) 
dels EUA, que ha atret l’interès per la seva 
capacitat per a conrear-se en naus espa-
cials per a missions a llarg termini. 

L’Amarant 
L’amarant és un altre pseudocereal 

popular, originària d’Amèrica Central, 
on el seu cultiu es remunta a diversos 
milers d’anys. L’amarant va ser un dels 
productes preuats de la cultura pre-
colombina, particularment dels maies 
i asteques.

La invasió cristiana va portar al fet 
que l’amarant fos “demonitzat” i pro-
hibit el seu cultiu, possessió i consum 
en l’època colonial. Aquesta situació va 
prevaler durant segles, raó per la qual 
l ’amarant no es va consumir durant 
molt de temps.

En un estudi que va substituir la fa-
rina d’amarant per farina de blat , els 
experts van trobar que la reducció va 

augmentar els nivells de proteïna, lípids 
i f ibra, encara que el resultat és un pa 
fàcil d’esmicolar i més dur.

Si bé els investigadors no descarten que 
el pa es pugui fer amb farina d’amarant, 
limitin la proporció al voltant de 20 grams 
per cada 100 grams de farina de blat per a 
preservar la qualitat i el valor nutricional. 
L’amarant s’utilitza principalment com a 
verdura de fulla a Àsia i Àfrica. Les llavors 
es poden cuinar, usar com a farina o com 
a gra en sopes.

Pseudo gra: farina de teff 
El teff, el gra més petit del món, prové 

d’Etiòpia i també es diu mill nan. El teff no 
conté gluten, però la farina de teff encara 
té molt bones propietats per a enfornar. I 
atès que no hi ha teff pelat, és saludable 
i, per tant, ric en substàncies vitals . El 
minicereal aporta calci, magnesi i ferro 
en particular en quantitats interessants. 
El teff és també un dels cereals més rics 
en proteïnes. Al mateix temps, el teff té 

INGREDIENTS

• 1800 g de farina de força W400 
• 100 g de farina de teff
• 100 g de farina de centeno
• 400 grams de massa mare
• 50 g de sal
• 60 g de llevat fresc
• 100 g d’oli d’oliv a
• 30 g de malt torrat
• 500 g de llavors (teff + lli + rosella + civada + sèsam + pipes gira-
sol i carabassa).
• c/s atzerola
• 1100 g d’aigua

PROCÉS  OPERATIU

• Amassar tot  a la batedora fins aconseguir formar gluten i afegir 
poc a poc 800g més d’aigua
• El pes total ha de ser de 4940 g. Repos en bloc durant 70-90 
minuts. Formar peces de 700 g.
• Amb les mans mullades, col · locar la massa en motlles de 
10x10x20cm.
• Pintar per sobre amb aigua i posar les llavors (les mateixes de la 
fòrmula de pa)
• Fermantar les peces fins al 80% del motlle
• Fornejar a 200ºC amb vapor d’inici i acabar de coure fins 
aconseguir un producte daurat i vistos (40’)

La quinoa té capacitat per a conrear-se en naus 
espacials per a missions a llarg termini. 

un sabor deliciós i es pot transformar en 
tota mena de delícies, com el tradicional 
pa pla etíop o les coques dolces.

El teff es divideix en tres tipus principals: 
teff blanc, vermell i marró. El teff blanc 
només creix en les terres altes d’Etiòpia 
per sota dels 2500 metres sobre el nivell 
de la mar i és el més car de produir. En 
Etiopia està reservat per a les famíli-
es riques i privilegiades. El teff vermell 
té el contingut més gros de ferro (5,4 
mg/100 g) , però, igual que el teff mar-
ró, exigeix menys al sòl i, per tant, és 
més barat de produir.

Amb el seu baix índex glucèmic, el teff 
proporciona energia en forma de glucosa 
com a suport per al cos durant algunes 
hores. A més, l’alt contingut de ferro aug-
menta la quantitat de glòbuls vermells, 
que s’uneixen a l’oxigen més ràpid, la qual 
cosa al seu torn millora la resistència i el 
rendiment esportiu. L’alt contingut mineral 
del teff, que consisteix principalment en 
calci, potassi, zinc i magnesi, ajuda al cos 
a regenerar-se després de l’exercici.

Es diu que els atletes etíops, que ge-
neralment es troben entre els primers 
finalistes de la marató,  sobresurten pel 
seu consum de teff.





PANELLETS
D E L Í C I E S  A R T E S A N E S

La farina T80 és una farina semi-
integral de blats de força que 
integra parts de l’escorça del gra 

i pel procés de molta conserva el germen. 
Moltes vegades, es fa a demanda del client 
perquè no perdi les seves propietats i arribi 
fresca i acabada de moldre a l’obrador. La 
gran qualitat d’aquesta farina es deu tant 
als blats amb els quals està elaborada com, 
principalment, al respecte amb el qual es 
tracta el gra durant tot el procés de molta.

En aquesta recepta us proposo una 
elaboració prou senzilla i tradicional d’un pa 
artesà fet amb aquesta meravellosa farina.

Elaboració
En primer lloc, amassar 10 minuts en 

primera velocitat i 5 minuts més en segona 
velocitat.

Després, treure la massa de la màquina a 
una temperatura entre 26-27 ºC.

En acabar, fer un repòs en bloc de tres 

hores a 28 ºC, amb un plec a la meitat del 
temps.

A continuació, fer porcions de 1000 g, 
boleiar i deixar reposar 30 minuts.

Fet això, formar rodó en banettone i posar 
al fred a 5 °C durant 14-24 hores.

Finalment, enfornar a 250 °C d’entrada, 
baixant a 230 ºC. 20 min obrir tir. 25-30 min.

I llestos! Amb aquest pa, elegant i 
tradicional, deixareu bocabadats els clients 
més exigents de la vostra fleca. NEWSPA
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Amb aquest pa fet amb massa mare i farina molta a la pedra 
deixareu bocabadats els clients més exigents 

Pa d’espiga

TONI VERA
PA AMB FARINA A LA PEDRA T80 

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



Recepta 

col .leccionable 

a la pàg. 42

PANELLETS
D E L Í C I E S  A R T E S A N E S

INGREDIENTS

1000 g farina T80 bio a la pedra
18 g sal
250 g massa mare de 3 sègol 
semi integral
680 g aigua
120 g aprox. bassinage

Tradició artesana

Amassar 10’ en primera velocitat i 
5’ min en segona velocitat. Treure la 
massa a 26-27 ºC.

Reposar en bloc 3 h a 28 ºC, amb un 
plec a meitat de temps. Fer porcions 
de 1000 g, boleiar i reposar 30’.

Enfornar a 250 °C d’entrada, baixant 
a 230 ºC. 20’ obrir tir. 25-30’.

1 2

4
Formar rodó en banettone. Posar al 
fred a 5 °C durant 14-24 h.

3
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TONI VERA
GALETA DE NADAL AMB AMETLLA I GERDS

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

Amb aquestes galetes, sorprendreu els vostres clients
i éssers estimats en els dies més entranyables de l’any

Galetes glacejades

J a s’apropa Nadal! Arriba el temps de 
passar temps amb la família i els éssers 
estimats, de generositat, alegria i bones 

accions. De cara als dies més entranyables 
de l’any, us proposo una deliciosa i atractiva 
recepta de galetes d’ametlla banyades en 
pasta de fruita de gerds i glaça morta per  
sorprendre a tota la família i celebrar i gaudir 
junts tot el que ens fa feliços.

Elaboració
Per fer la massa de les galetes d’ametlla, 

pastem tots els ingredients a la màquina amb 
pala, afegint la mantega des del principi a 
daus i freda.

En treure la massa, la laminem al número 
8, la refredem i la tallem amb la forma 
desitjada.

Després, coem les galetes a 170 °C durant 
15 minuts, a tir obert.

Per fer la pasta de fruita, escalfem les 
polpes, el primer sucre, el sucre invertit i la 
glucosa. En arribar a uns 45 ºC, afegim la 
mescla del segon sucre i la pectina.

Arribats a aquest punt, bullim i agreguem 
l’àcid cítric dissolt en una mica d’aigua, i 
continuem escalfant fins a 102 ºC.

Per fer la glaça morta, tamisem el sucre i el 
barregem amb l’aigua. En acabar, banyem les 
galetes ja glacejades amb gerds i deixem tres 
minuts dins el forn a 130 °C per tal s’assequi 
el sucre.

J a  v eureu  c om aque s te s  ga l e t e s 
sorprenen tant els vostres clients com els 
vostres éssers estimats! Bon Nadal! NEWSPA



Sermont ofereix a l’artesà la gamma de 
batedores d’alta qualitat Escher amb unes 
capacitats d’entre 20 a 400 litres. Estan 
dissenyades per a un ús professional intensiu, 
presentant una estructura robusta que 
proporciona resultats de barreja de gran 
qualitat. Garanteixen un rendiment constant, 
simplicitat d’ús i una major productivitat 
per a la producció de masses de rebosteria 
artesanal i industrial.

 c/ Sepúlveda, 140 bis  08011 Barcelona 
T  93 423 15 10 | www.sermont.es

Tu poses l’art.

Nosaltres la 
tecnologia.

Batedores 
ESCHER

TONI VERA
GALETA DE NADAL AMB AMETLLA I GERDS

Recepta 

col .leccionable 

a la pàg.42

MASSA DE 
GALETA D’AMETLLA

450 g de mantega
200 g ametlla en pols
200 g sucre
600 g farina fluixa
c/s sal

Dolces Festes!

Bullim i agreguem l’àcid 
cítric dissolt en una 
mica d’aigua, continuem 
escalfant fins a 102ºC.

65 

Coem la galeta a 170 °C 
durant 15 minuts, a tir 
obert. 

Per fer la pasta de fruita, 
escalfem les polpes, el 
primer sucre, el sucre 
invertit i la glucosa. 
En arribar a uns 45 ºC, 
afegim la mescla del 
segon sucre i la pectina.

3 4

Pastem tots els 
ingredients a la màquina 
amb pala, afegint la 
mantega des del principi 
a daus i freda. 

Treiem la massa, la 
laminem al número 8, 
refedem i tallem amb la 
forma desitjada.

1

Banyem les galetes ja 
glacejades amb gerds i 
deixem tres minuts dins 
el forn a 130 °C  per tal 
s’assequi el sucre.

2

PASTA DE 
FRUITA DE GERDS

500 g polpa de gerd
500 g sucre
65 g sucre invertit
125 g glucosa
45 g sucre
15 g pectina HM
5 g àcid cítricGLAÇA MORTA

200 g aigua
1000 g sucre llustre



A la tardor...

ELS PANELLETS
L A  R E C E P T A  C L À S S I C A

Els dolços catalans protagonistes 
per aquestes dates són els pane-
llets. Tradicionalment, es preparen 

per a la Castanyada i Tots Sants, entre el 31 
d’octubre i 1 de novembre.

El seu origen és desconegut, però pels 
seus ingredients, diuen que podria tractar-
se d’un dolç que s’elaborava segles enrere 
en zones aràbigues. Tot apunta al fet que es 
va començar a fer servir com a ofrena per 
portat a les tombes dels difunts. Al segle 
XVIII, els cuinaven a casa i els portaven 
a l’església a beneir-los. La versió que es 
prepara actualment procedeix d’aquests 
costums d’acabar les festes religioses amb 
un dolç beneït.

Un clàssic
El panellet clàssic és una massa d’ametlles si-

milar al massapà, cobert amb pinyons i banyat 
en clara d’ou almivarada amb sucre. La forma 
tradicional és la d’una petita bola que es pot 
menjar en un parell de bocades, encara que 
els més llaminers no tindran cap objecció a 
fer-lo d’una sola vegada.

Per a preparar uns panellets es necessiten 
pocs ingredients: clara d’ou, sucre, ametlles 
moltes i pinyons. El sucre s’emporta a ebulli-
ció amb aigua fins a obtenir un almívar, que 
es barreja amb la pols d’ametlla i l’ou fins a 
obtenir una massa de la consistència que 
més ens agradi. Esperem que es refredi una 
mica i formem boles de petita grandària, que 

arrebossarem després en pinyons sencers. 
S’enfornen i es deixen refredar per complet. Es 
tracta d’un dolç contundent i amb una dolçor 
molt intensa.

Avui dia, no és estrany trobar algunes fleques 
i pastisseries que han donat noves versions 
aquest dolç, incloent-hi nous ingredients i for-
mes a aquesta recepta tradicional.

Per exemple, els de pinyons, es distingeixen per 
estar arrebossats d’aquesta fruita seca. Als de 
gemma se’ls acostuma a donar una forma ro-
dona, mentre que els d’ametlla són més ovalats. 

Els panellets de llimona es presenten amb un 
petit triangle de fruita en la part superior, mentre 
que als de cafè se’ls fa una petita esquerda amb 
forma de gra. NEWSPA

Recuperem la recepta d’una tradició catalana d’origen 
religiós que ens endolceix la tardor 
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· 10 kg d’ametlla (tipus Mallorca)

· 10 kg de sucre en gra

· 1 kg  de nata líquida (bullida)

·  0,5 kg de clara,  
aproximadament  
(segons humitat  
de l’ametlla) 

 · Passar un cop l’ametlla sola 
(Trituradora i rodets).

 · A la segona passada (trituradora 
i corró), ajuntar tots els 
ingredients (ametlla triturada 
de la primera passada, sucre 
i nata) i barrejar-los tots a la 
batedora amb la pala o a mà.

 · Passar-ho de dues a tres 

vegades més pel corró segons 
textura desitjada (sempre tenint 
la precaució de no estrènyer 
excessivament els rodets per evitar 
que surti l’oli de l’ametlla).

 · Guardar-ho a la nevera en 
caixes de plàstic tapat, fins al 
seu ús. És aconsellable deixar 
reposar el massapà 24/48 
hores abans d’utilitzar-lo.

 · El massapà per a les castanyes i bolets no s’ha de 
rebaixar amb clares.

 · Un cop fet el massapà, el més correcte seria deixar-ho 
un o dos dies de repòs a la nevera (sempre tapat amb 
plàstic per protegir-lo dels corrents d’aire i possibles 
contaminacions).

 · La manera de procedir pràcticament serà igual segons 
el tipus: es pesarà 1 quilo de massapà, es rebaixarà amb 

clares (pasteuritzades) i li afegirem l’essència desitjada 
o fruita trossejada. Segons la barreja obtinguda, la 
quantitat de clares serà variable i estarà en funció del 
tipus de producte i consistència del massapà (panellet a 
elaborar).

 · Si ens passem de líquid en algunes de les barreges 
(i, per tant, quedés tova la barreja feta), li afegirem 
ametlla en pols fins aconseguir la consistència desitjada.

MASSAPÀ DE BASE
INGREDIENTS

ALGUNES OBSERVACIONS

PROCÉS OPERATIU
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ELS PANELLETS

que no faltin els panellets!
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Text: Bernat Garau

C om cada any,  e l  Gremi  de 
Flequers de la Província de 
Barcelona ha posat en marxa 

la tradicional campanya publicitària per a 
fomentar el consum de pa a les botigues 
dels seus agremiats, mantenint-se així fidel 
al seu compromís d’ajudar a les empreses 
agremiades a difondre la imatge de qualitat 
i salut del pa, tan important en aquests 
temps. 

Enguany, es busca transmetre els clients 
la confiança que està adquirint un pro-
ducte de qualitat amb la garantia d’haver 
estat elaborat per professionals flequers. 
Així, el missatge triat és “Gaudeix de les 
esPAcialitats de la teva fleca”, i va dirigit a 
la clientela de les fleques per tal de recor-
dar-los l’oportunitat que tenen de triar i 
gaudir entre tota la varietat de productes 
i especialitats que els ofereix la seva fleca.

La campanya durarà dels dies 14 al 27 
de novembre de 2022 i els titulars de les 
fleques participants, faran el sorteig durant 
el dia 30 de novembre de 2022.

Sortejos i premis
Juntament amb les tradicionals bosses 

i  pòster,  es faran sor tejos dir igit s al 
públic consumidor, amb premis per als 
guanyadors consistents en “Boc’n Rolls”, 
porta-aliments reutilitzables i fabricats a 
Catalunya, contribuint a la sostenibilitat 
i proximitat. 

Novament, aquest any tots els establi-
ments podran donar els premis als seus 
clients de forma directa, ja que cada lot 
inclou cinc premis. Per tal de donar difu-
sió a la campanya, el Gremi dona l’opor-
tunitat als flequers participants d’enviar 
fotografies amb els seus clients premiats, 
per tal de ser publicades a la web del Gre-

Varietat i qualitat, 
valors de la fleca 
La campanya anual del Gremi posa èmfasi en la varietat de 
producte saludable, natural i de qualitat de la fleca artesana
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mi i a Newspa.

Falques a RAC 1
A més a més, per tal reforçar el mis-

satge que el Gremi vol fer arribar als 
consumidors de Catalunya, durant tots 
els dies que duri la campanya s’eme-
tran un total de 20 falques publicitàries 
als programes més escoltats de RAC 1, 
emissora de ràdio líder d’audiència a 
Catalunya. 

Aquestes falques aniran destinades, 
per descomptat, a promocionar el con-
sum del pa entre els oients d’aquesta 
emissora, i en general, entre els ciutadans 
de Catalunya.

Tot s  e l s  mater ia l s  neces s ar is  per 
portar a terme la campanya (bosses de 
paper per a dipositar les barres de pa i 
distribuir a la clientela, amb el missatge “I 
love esPAcialitats”; pòster per a exposar 
en l’establiment de venda amb eslògan 
“Gaudeix de les esPAcialitats de la teva 
fleca”; butlletes a emplenar pels clients; 
urna de cartró per a dipositar les butlletes 
a cada botiga, i paneres de cotó) , seran 
distr ibuit s a les f leques agremiades 
participants la setmana anterior a l’inici 
de la campanya. 

El Gremi prega que les empreses que 

el dia 10 de novembre no hagin rebut 
el  material  promocional es posin en 
contacte de seguida al Departament de 
Secretaria (Rosa Verdaguer), a través del 
correu electrònic secretaria@gremipa.
com o el telèfon 934 871 818.

Des de la institució confien que aquesta 

nova edició tindrà una bona acollida per 
part del públic consumidor final i donarà 
el seu fruit, amb l’objectiu d’incrementar 
el  consum de pa a les botigues dels 
agremiats.

Davant qualsevol dubte, els agremiats 
poden consultar a Secretaria.  NEWSPA

Les fotografies enviades pels flequers 
participants amb els seus clients premiats 
seran publicades al web del Gremi i a Newspa

Com cada any, la fleca de tot el planeta celebrarà el 16 d’octubre el 
Dia Mundial del Pa, que enguany arriba a la seva 17ª edició.  Aquest 
esdeveniment, amb el qual tots els forners i panarres del món reivindiquen i 
commemoren un aliment bàsic que forma part de l’alimentació dels humans 
des de temps immemorials, es celebra arreu del món des de l’any 2005, 
gràcies a la iniciativa del president del Gremi de Flequers de la Província de 
Barcelona, Andreu Llargués.
Llargués, que representava Espanya, convidat per Ceoppan, a les reunions 
que celebrava la Unió Internacional de la Fleca i de la Fleca-Pastisseria 
(UIBC) , viatjava a l’assemblea general que es va convocar a Innsbruck,  quan 
va llegir en el diari que aquell dia, 27 de març, es celebrava el Dia Mundial 
del Teatre. “Vaig pensar que si el teatre tenia un dia internacional, el pa no 
podia ser menys. Al cap i la fi, el pa és la base de l’alimentació des de la 
prehistòria”, relata Llargués. 
Així va ser com es va proposar a l’assemblea general de la UIBC la creació del 
Dia Mundial del Pa, fent-lo coincidir amb la data que va ser proclamada per 
l’Organització de les Nacions Unides per l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) 
com a Dia Mundial de l’Alimentació.
Des de llavors, els flequers i amants del pa de tot el món commemoren 
cada 16 d’octubre un aliment mil·lenari i imprescindible per la humanitat.

EL DIA MUNDIAL DEL PA, PROP DE LA MAJORIA D’EDAT

“BOC’N’ROLLS” SOSTENIBLES I CATALANS. Els premis per als clients guanyadors dels 
sortejos que es faran a les fleques són porta-aliments reutilitzables i fabricats a Catalunya.
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Text: Bernat Garau

E l Gremi de Flequers de la Pro-
víncia de Barcelona insta en 
un comunicat a les adminis-

tracions a prendre mesures immediates, 
reals i efectives per reduir els costos de 
producció. 

En el context actual de la greu si-
tuació econòmica provocada,  entre 
d’altres, per la sostinguda i desbocada 
pujada dels costos de producció neces-
saris per a l’elaboració del pa (energia, 
combustibles, matèries primeres, etc…), 
el Gremi alerta que el sector f lequer, 
format majoritàriament per autònoms i 
pimes, està fent un gran esforç per mi-
tigar l’impacte d’aquests increments al 
consumidor final, fins i tot a càrrec de la 
reducció dels seus marges empresarials. 
Aquesta situació està posant en risc la 
viabilitat de moltes empreses i negocis 
que, en cas de perllongar-se aquesta 
situació, es poden veure obligats a tan-
car definitivament amb la consegüent 
reducció del teixit productiu i comercial 
del nostre sector.

Sota el punt de vista del Gremi, la puja-
da del preu dels aliments és conseqüèn-
cia directa de l’increment dels costos de 
producció i, per tant, una mesura com 
l’anunciada de topar els preus no és cap 
solució sinó que, al contrari,  pot tenir 
efectes negatius sobre la producció i la 
competència.

Mesures immediates
Davant d’aquesta situació, el Gremi ins-

ta a les administracions a prendre mesures 
immediates, reals i efectives per reduir 
els costos de producció, especialment els 
energètics, i garantir així la viabilitat de 
les empreses, i s’afegeix a les demandes 
que CEOPPAN (Confederación Española 

de Panaderia, Pastelería, Bollería y Afines) 
ha fet arribar a les administracions amb 
les següents peticions al Govern espanyol: 

    Que reconegui el paper fonamental 
del pa artesà i tradicional i garanteixi a les 
nostres empreses l’accés a l’energia i les 
matèries primeres, tenint degudament en 
compte la seva condició d’aliment bàsic.

Que es continuïn reduint les barreres 
comercials a les importacions de tercers 
països per a prevenir l’escassetat de ma-
tèries primeres agrícoles essencials per a 
la producció de pa, i es treballi amb tota la 
cadena per a buscar que Espanya sigui au-
tosuficient en aquestes matèries primeres 
i que s’incrementi la seva qualitat.

Que s’ampliï l’accés a les mesures de 
mitigació per als operadors de les nostres 
empreses alimentàries, adoptant mesures 

estructurals per a mitigar l’impacte de la 
inflació en els costos d’energia, transport 
i mà d’obra, així com flexibilitat en les 
mesures de suport local i ajudes estatals 
per als operadors d’empreses alimentàries 
en matèries com a IVA, impostos, taxes, 
temporalitat o desocupació.

Que no s’adoptin mesures intervencio-
nistes sobre el preu dels aliments bàsics, 
entre ells el pa, per ser mesures que be-
neficiaran exclusivament als grans ope-
radors del mercat en perjudici dels micro, 
petits i mitjans elaboradors i del conjunt 
del comerç de proximitat, que veuran 
reduïda la seva quota de mercat per la 
crida del consum cap a les grans super-
fícies, provocant la destrucció del petit 
comerç, i en conseqüència l’eliminació 
de la competència amb el consegüent 

La fleca uneix forces 
contra la inflació
El Gremi i la Federació demanen a l’administració mesures 
contra l’encariment de l’energia i les matèries primeres

La fleca insta a les administracions a prendre 
mesures immediates, reals i efectives per reduir 
costos de producció



perjudici a mitjà i llarg termini per a tots 
els consumidors.

La Federació alça la veu
En la mateixa línia, la Federació Catalana 

d’Associacions dels Gremis de Flequers ha 
publicat un comunicat en què alerta que 
considera que “mesures com les anunciades 
de topar els preus o fomentar la distribució 
a les grans superfícies de determinats pro-
ductes bàsics a preus reduïts no són cap 
solució sinó que, al contrari, poden tenir 
efectes molt negatius per als petits opera-
dors–que no disposen de marge per assumir 
aquestes mesures-, provocant una concen-
tració de les compres a les grans superfí-
cies en contra del petit comerç que veuria 
reduïda la seva facturació i les seves vendes, 
causant, a curt i mitjà termini, el tancament 
de molts petits negocis i la consegüent des-
trucció de molts llocs de treball”.

Productes saludables
També estaca que “el sector de la fleca ar-

tesana i tradicional aposta per l’elaboració de 
productes cada cop més saludables amb la 
incorporació de nous processos de producció, 
llargues fermentacions, farines i matèries pri-
meres de qualitat, amb l’objectiu de consolidar 
el pa com a un aliment bàsic en el context 
d’una dieta mediterrània sana i equilibrada, i 
que mesures com les proposades van en con-
tra de la qualitat dels productes alimentaris i 
en perjudici dels consumidors”, denuncia.

Així, exigeix les administracions que es 
consideri la fleca artesana i tradicional com 
un sector estratègic del teixit productiu i 

comercial, que part dels recursos obtinguts 
pels anunciats nous impostos destinats a 
gravar els grans beneficis de les empre-
ses energètiques es destinin a subvencio-
nar els costos energètics que pateixen les 
nostres empreses, que s’adoptin mesures 
per a garantir la liquiditat de les empreses, 
moltes d’elles negocis familiars que es van 
haver d’endeutar durant la pandèmia, que 
les mesures fiscals que s’adoptin tinguin en 
compte la greu situació que estan patint les 
petites empreses i el petit comerç i que no 
s’adoptin mesures intervencionistes sobre el 
preu o comercialització dels aliments bàsics, 
entre ells el pa. NEWSPA

La Federació Catalana exigeix “que la fleca 
artesana es consideri un sector estratègic del teixit 
productiu i comercial”
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Text: Bernat Garau

E n la mateixa línia que el Gremi 
de Flequers de la Província de 
Barcelona, diferents entitats 

relacionades amb el comerç de proximitat 
i l’alimentació s’han pronunciat davant la 
descomunal pujada dels preus de l’energia 
que patim, formant-se d’aquesta manera 
un front comú davant aquest complicat 
context.

Així,el president del Gremi, Andreu Llar-
gués, ha participat recentment a una re-
unió de Gremis del comerç d’alimentació 
al detall, representant en conjunt 17.306 
mil empreses, 20.353 mil establiments i a 
55.429 mil persones ocupades.

A aquesta trobada han estat presents, 
a més del president del nostre Gremi, en 

representació de la Federació Catalana 
d’Associacions dels Gremis de Flequers, 
representants dels detallistes de fruites i 
hortalisses, detallistes del bacallà i la pesca 
salada, herbolaris, apicultors, alimentació 
dietètica i biològica, pastissers, peixaters, 
carnissers, cansaladers i xarcuters.

La reunió ha servit per emetre un co-
municat conjunt en el qual s’alerta que 

“l’actual situació està posant en seriós 
risc la viabilitat de moltes empreses, ne-
gocis i comerços que, en cas de perllon-
gar-se aquesta situació, es poden veure 
obligats a tancar definitivament amb la 
consegüent reducció del teixit productiu 
i comercial del nostre país”.

A més d’oposar-se a topar els preus 
dels aliments i a la proposta de cistella 
de productes bàsics a preus reduïts a les 
grans superfícies, els Gremis signants 
insten les administracions “a prendre 
mesures immediates, reals i efectives 
per reduir els costos de producció, espe-
cialment els energètics, i garantint així 
la viabilitat present i futura del comerç 
tradicional i de proximitat”. NEWSPA

Front comú davant els 
costos energètics 
Els Gremis del comerç de proximitat i l’alimentació s’uneixen 
per exigir mesures contra la inflació desbocada

JUNTS DAVANT LA INFLACIÓ. El president del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona, Andreu Llargués, i el secretari general, Carles 
Cotonat, amb els representants de diferents activitats dins el sector de l’alimentació, durant la recent trobada dels Gremis més representatius 
del comerç tradicional d’alimentació.

“L’actual situació està 
posant en seriós risc la 
viabilitat de molts ne-
gocis i comerços”
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Sólido.
Disruptivo.
Sin complicaciones.

ramalhos.com

Distribuidor

frigual@frigual.com 937310804

CAMBRES DE FERMENTACIÓ
CONTROLADA   A MIDA

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

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

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

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

MANTENIMENT 

24 hores

Les nostres cambres s’adapten a qualsevol espai

frigual
ESPECIALISTES EN  FERMENTACIÓ CONTROLADA

frigual anys
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Duero, 62  (08223) TERRASSA 
BARCELONA .  +34 93 731 08 04
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export@frigual.com 
facebook.com/frigual Segueix-nos
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E l Concurs Millor Pa de Pagès 
Català 2022 ja té guanyador. La  
vuitena edició del certamen, 
convocat pel Consell Regu-

lador de la IGP Pa de Pagès Català, ha 
tingut com a guanyador David Hernán-
dez (Montserrat Forners , Barcelona) , 
després d’una disputada final celebrada 
a Barberà del Vallès. 

Durs contrincants
El jurat, presidit per l’alcalde d’aquesta 

localitat vallesana, ha donat la victòria a 
Hernández, que s’ha imposat a la resta de 
finalistes: Mònica Gregori, (L’Obrador dels 
15, Barcelona), Andreu Bertran (Forn Mis-
tral, Barcelona), Joan Urrea (Forn Artesà 

l’Espurna, Berga) i Francesc Massana (Forn 
Massana , Cornellà de Llobregat).Aquesta 
final, sens dubte, ha estat la més disputada 
fins ara per l’experiència dels classificats: 
Andreu Bertran ha estat cinc vegades fi-
nalista i guanyador del Concurs Millor Pa 
de Pagès Català de l’any 2019; Francesc 
Massana ha estat tres vegades finalista, 
i Mònica Gregori i Joan Urrea han estat 
també en dues finals. Només Hernández, 
finalment guanyador, s’estrenava en una 
final del Concurs  Millor Pa de Pagès Ca-
talà.

El jurat de la final estava format, a més 
de per l’alcalde Garcés, per la restauradora 
Ada Parellada (Restaurant Semproniana); 
Pepi Expósito, secretaria de l’associació 

Som Comerç, Som Barberà; el guanyador 
de la final del Concurs de 2021, Andreu 
Galceran (Forn Cal Mosso, Vilassar de 
Dalt), i el president del Consell Regulador, 
Antoni Figuera.

Degustació a cegues
Com és reglamentari en el Concurs, els 

jurats van valorar els pans finalistes a par-
tir d’una degustació a cegues que inclou 
aspectes com el color, l’aroma, el sabor, la 
cocció, el pes i la conservació del pa durant 
24 hores.

Entre els més de 350 assistents a l’acte, 
hi figurava el vicepresident del Gremi de 
Flequers de la Província de Barcelona,   Jordi 
Morera.  NEWSPA

David Hernández, de Montserrat Forners (Barcelona) s’imposa en 
una disputada final a Barberà del Vallès, amb 350 assistents

El Millor Pa de Pagès 
Català 2022, barceloní
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La tardor és època de posar-se 
les piles i arrencar un nou curs 
a l’Escola de Flequers Andreu 
Llargués. El centre formatiu 

ha encetat l’any lectiu amb tres activitats 
formatives destacables i adreçades a di-
ferents perfils d’alumne. 

En primer lloc, la joia de la corona: el 
Màster en Fleca Artesana d’Excel·lència, 
que aquest curs celebra la seva quarta 
edició amb un selecte grup de 8 alumnes, 
tots bons forners que volen assolir encara 
un nivell més alt d’excel·lència.

El moment de la brioixeria
Donat l’èxit de les anteriors edicions, 

enguany “hi hauran pocs canvis, més enllà 
d’apostar encara més per la brioixeria. 
Hem de continuar en la mateixa línia i 
seguir millorant”, incideix Yohan Ferrant, 

director de l’Escola i coordinador del Màs-
ter. 

L’Escola també ha celebrat aquesta tar-
dor un Curs d’Especialització en Brioixe-
ria Artesana, adreçat a professionals de 
la fleca interessats en perfeccionar les 
tècniques d’elaboració d’aquest tipus de 
productes, per tal d’avançar amb excel-
lència en la seva pràctica professional. 

Impartit per Ferrant, en el curs s’ha 
abordat de manera teòrica, científ ica, 
pràctica i creativa, l’elaboració i compor-
tament de les diferents masses per ela-
borar productes com el croissant, el pain 
au chocolat, el koingaman, els pastissos 
flequers, els pastissos de fruita, els flams, 
les galetes de rois, les canyes i diverosos 
productes salats. També s’han elaborat 
cakes i masses batudes, com: gâteau de 
voyage, cake, galetes, cake creatiu i tots 

els grans clàssics, a més del panettone. 

Nous professionals
Així mateix, la nostra Escola també ha 

acollit una nova edició del Curs d’Iniciació 
a la Fleca Artesana, una formació 100% 
pràctica i adreçada a persones interessa-
des en iniciar-se en les tècniques bàsiques 
d’elaboració de productes artesans de fleca i 
brioixeria, accedint a un sector amb àmplies 
possibilitats professionals.

Els alumnes han adquirit les tècniques 
bàsiques per elaborar peces de pa i brioi-
xeria, seleccionar les matèries primeres 
adequades, dosificar segons la formulació, 
utilitzar la maquinària i eines necessàries 
per realitzar l‘amassat, format de peces, 
fermentació i cocció. D’aquesta manera, 
queden capacitats per incorporar-se al sec-
tor de la fleca artesana. NEWSPA

Comencen el 4t Màster d’Excel·lència, el Curs d’Iniciació a la 
Fleca Artesana i el Curs d’Especialització en Brioixeria

Excel·lent arrencada de 
curs a la nostra Escola
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Recentment, ha visitat la nostra 
Escola José Roldán, prestigiós 
flequer-pastisser i prepara-
dor dels ‘Espigas’, la Selecció 

Espanyola de Fleca Artesana. Aquest pro-
fessional cordovès ha estat guanyador de 
diversos concursos de fleca i pastisseria 
des que amb només 11 anys va guanyar 
el primer. 

Imaginativa i visual
Roldán ha impartit una interessant 

master class en el decurs de la qual ha 
abordat tot un assortit de brioixeria cre-
ativa, eficaç, imaginativa i visual, tant en 
pasta  de full com brioix.

Durant la master class, ha explicat les 
diferents fases de pastat, repòs en fred, 
format i execució de les diverses peces. 
Entre les elaboracions realitzades du-

rant el curs, destaquen: long xocolata, 
brioix del ‘cuco’, croissant, napolitana 
de luxe,…

Roldán ha impartit el curs sempre des 
de la perspectiva del dia a dia d’un obra-
dor, per tal de fer aquestes elaboracions 
de manera pràctica i eficient.

José Roldán forma part dels ’Espigas’ 
des de l’any 2015, i enguany ha estat 
anomenat capità de l’equip per part de 
Ceoppan. Amb només 31 anys, el nou 
seleccionador nacional, que va ser cam-
pió d’Espanya i  subcampió del  món 
al concurs ‘Bread in the City ’ de Club 
Richemont l’any 2017, lidera alguns dels 
millors forners d’Espanya. NEWSPA

Els secrets brioixers del 
preparador dels ‘Espigas’
El seleccionador espanyol de fleca artesana imparteix a la 
nostra Escola una master class sobre brioixeria creativa

Roldán ha impartit la 
master class sempre des 
de la perspectiva del dia 
a dia a un obrador, fent 
les elaboracions de 
forma pràctica i eficaç
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E  l passat mes de setembre,  el 
director de l’Escola Andreu Llar-
gués, Yohan Ferrant, va impartir 

una master class entitolada ‘La fleca al 
natural. Farines biològiques, pans 100% 
massa mare’, mitjançant la qual va com-
partir amb els assistents en aquest tipus 
d’elaboracions, de les quals és expert.

Ferrant, que entre altres distincions té el 
Premi al Millor Pa Biològic del Món, va mos-
trar els alumnes com treballar amb pre-fer-
ments (poolish, cucharon) i amb massa mare 
de cultiu natural. Així mateix, va explicar cu-
rosament quines són les seves aportacions 
tècniques, nutricionals, així com els secrets 
de la seva conservació.

Consumidor informat
I és que, partint de la base que, ac-

tualment, el consumidor demana cada 
vegada més informació sobre el producte 
que consumeix, els professionals de la 
fleca han de tenir una gran comprensió 
del valor afegit de les seves elaboracions.

Així mateix, Ferrant es va centrar en 
com optimitzar de forma senzilla i pràc-
tica tota la producció essencial per obte-
nir un pa de massa mare excel · lent, així 
com en l’elaboració de pans amb farines 
biològiques mòltes a la pedra. Va abordar 
farines com la T80, sègol, petita espelta, 
espelta blanca, integral, T100, Khorasan 
i Florencio aurora. NEWSPA

La millor tècnica per fer pans 
naturals, segons Yohan Ferrant
El director de l’Escola 
Andreu Llargués revela 
en una master class els 
seus secrets sobre fari-
nes biològiques i pans 
100% massa mare de 
cultiu natural, tot coin-
cidint amb la publicació 
del seu nou llibre

‘OH LÀ LÀ!’, EL NOU LLIBRE DE YOHAN FERRANT
El director de la nostra Escola i prestigiós flequer, 
guanyador de la Selecció Francesa de Fleca, tercera 
posició en el 7è Campionat Mundial du Pain, Premi 
al Millor Pa Biològic del Món i entrenador dels sub-
campions del darrer Mondial du Pain, ha publicat un 
manual pràctic de fleca i brioixeria creativa. 
Entitolat ‘Oh là là!’, el volum no sols reuneix la seva 
particular manera d’entendre l’ofici, sinó que també 
serveix com a manual per als professionals que bus-
quen aprofundir de manera pràctica i pragmàtica 
en el món de les masses. Es tracta d‘un llibre “molt 
necessari i generós que pot ajudar a reivindicar l’ofici 
i convertir-se en una eina útil en qualsevol escola i 
obrador”, segons l’editora Grupo Vilbo. 
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Tots els secrets per fer i servir un 
bon cafè, a la nostra Escola
L’Escola acull el curs ‘Barista - El món del cafè, del 
gra a la tassa’ de Cafès Pont

L’ Escola de Flequers Andreu Llar 
continua diversificant la seva 
oferta formativa, per tal d’aju-

dar els flequers a assolir l’excel·lència en 
els diferents àmbits de la seva activitat. 
En aquesta línia, ha acollit recentment el 
curs ‘Barista - El món del cafè, del gra a la 
tassa’, adreçat al personal de fleques amb 
degustació, i amb l’objectiu d’actualitzar 
coneixements sobre el cafè, així com mi-
llorar la qualitat de la tassa gràcies a un 
millor coneixement del producte, la seva 
elaboració i el seu servei. 

Impartit per Pere Queralt, Barista Skille 
Intermediate SCA (Speciality Coffe Asso-
ciation) i barista intermedi per l’Institut 
Espanyol de Cafè, el curs ha comptat amb 
la col · laboració de tot l’equip de Cafès 
Pont, que ha obert les portes de les seves 

instal·lacions als alumnes per tal de rebre 
part de la formació.

Tot el procés
Així, els assistents han pogut conèixer 

el procés des de l’origen del cafè fins a 
l’envasat, veure el gra de cafè verd de di-
ferents orígens i el torrat i distingir els di-
ferents tipus (aràbic, robusta i torrefacte). 
També s’han mostrat diferents sistemes 
d’infusionar cafè i diferents receptes, va-
lorant diverses sensacions en boca.

A l’Escola, els alumnes han pogut conèi-
xer què és una màquina expresso i els seus 
components i han practicat l’elaboració 
d’un bon cafè, així com aprofundir en com 
treballar la llet i les seves diferents tècni-
ques. NEWSPA

La tardor, temps de panellets 
i de formació de qualitat 
La nostra Escola celebra un monogràfic sobre panellets 
clàssics i contemporanis, impartit per Toni Vera

A mb la tardor, arriba el temps dels panellets, i l’Escola 
Andreu Llargués ha celebrat, com cada any, el clàssic 
curs monogràfic centrat en aquesta especialitat tra-

dicional.
 De 10 hores de durada i impartit per Toni Vera, els professionals 

assistents al curs han après a elaborar diferents tipus de massapà, 
amb diverses tècniques i formats. 

Així, s’han elaborat panellets clàssics i contemporanis, recupe-
rant formats tan tradicionals com els ossos de Sant.

Els alumnes han elaborat massapà normal, cuit, amb fruits tor-
rats…, així com una varietat de panellets de pinyó, ametlla, coco, 
marron-glacé, taronja, xocolata, pistatxo,... NEWSPA
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El formador de l’Escola guanya per tercer any el premi otorgat 
pel Gremi de Pastisseria de Barcelona

Toni Vera, fa el Millor Croissant 
Artesà de Mantega d’Espanya

T oni Vera, formador de l’Esco-
la Andreu L largués , ha gua-
nyat per tercer any el premi 

a Millor Croissant Artesà de Mantega 
d’Espanya 2022 otorgat pel Gremi de 
Pastisseria de Barcelona. 

El certamen, que va tenir lloc a l’Es-
cola de Pastisseria del Gremi de Barce-
lona el passat 4 d’octubre, va comptar 
amb la participació de pastisseries de 

tota Espanya. 
Per valorar i puntuar els croissants 

han d ’estar  elaborat s  amb mantega 
com a únic greix i es tenen en compte 
diferents criteris com el sabor, l’alveolat, 
el fullat, color, forma i acabat.

Aquestes característiques perfectes 
han fet que el croissant de la Pastisseria 
Canal, fet per Toni Vera, s’hagi imposat 
novament als 54 participants.
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Com veu el futur del mercat energètic?
Depèn de molts factors, però mentre la manca de gas a 
Europa segueixi, no tindrem preus normalitzats. És per això 
que els analistes calculen que en el decurs de tot el 2023 
seguirem amb preus elevats tant de gas com d’electricitat.

Quin impacte creu que tindran les mesures del Govern per 
impulsar l’estalvi energètic i mirar d’abaixar la factura de la 
llum de particulars i empreses?
L’impacte per a la gran majoria de consumidors, sobretot 
empreses, ha estat el contrari del que el Govern espanyol 
ha venut, perquè en el cas de tots els clients previsors que 
tenen un preu fix, s’ha duplicat la factura per culpa del 
topall del gas amb un Reial Decret que està fent trontollar 
a les empreses de tots els sectors.

Així doncs, què podem esperar per l’any que ve? 
Serà un any 2023 molt complicat, on no veurem baixades si 
no hi ha canvis geopolítics o si no actua la Comunitat Eu-
ropea, que sembla ara que està fent alguna cosa per limitar 
els beneficis de les elèctriques.
Ens trobem en un moment molt complicat, on les factures 
seran molt elevades fins al mes de  maig, quan finalitzi 
l’efecte del Reial Decret.

Amb aquest panorama, què aconsella als flequers per aba-
ratir la factura energètica?
El futur i el present passen per l’autoconsum amb les pla-
ques fotovoltaiques o altres tecnologies. Segons un es-
tudi que he vist fa uns dies, podria ser recomanable la 
instal·lació de bateries per subministrar energia renovable 
a la nit, però el hàndicap és que això encareix la instal·lació 
i no sabem la duració d’aquestes bateries.

Entrevista a Eduard Vilarrubla Gómez, assessor energètic del Gremi de 
Flequers de la Província de Barcelona i gerent d’Integral Society Evo

“2023 SERÁ UN ANY MOLT COMPLICAT, ON LES FACTURES 
DE L’ENERGIA SERAN MOLT ELEVADES ALMENYS FINS AL 
MAIG”

“El futur i el present passen 
per l’autoconsum amb 
plaques fotovoltaiques o 
altres tecnologies”
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Antonio Caballero
Advocat del Gremi de Flequers 
de la Província de Barcelona

L’Arrelament per la Formació

E
l passat dia 27 de juliol es va publicar 
al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial 
Decret 629/2022, de 26 de juliol, per 
el que es publica el Reglament de la 

Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats 
dels estrangers a Espanya i la seva integra-
ció social, la qual ja havia estat reformada 
per la Llei Orgànica 2/2009. Concretament, 
aquesta recent modificació de la normativa 
d’estrangeria contempla un nou permís de 
residencia per a aquelles persones que vul-
guin regularitzar la seva situació migratòria 
a l’Estat espanyol.

Aquesta autorització ha estat denominada 
“arrelament per la formació” i té un doble 
objectiu: reduir el número d’immigrants 
en situació irregular, i alhora qualificar-los 
professionalment per facilitar el seu accés 
a l’ocupació efectiva, en aquells sectors on 
pugui haver una demanda de mà d’obra.

Requisits per a sol·licitar 
l’arrelament de formació

Com s’ha dit abans, aquesta nova mo-
dalitat d’”arrelament” es tracta d’un per-
mís de residencia per a aquelles persones 
que es trobin en situació irregular a Es-
panya, i que es comprometin a realitzar 
una formació. Precisament, el nou per-
mís permetrà als seus titulars obtenir 
una autorització de residencia per un 
període de 12 mesos si compleixen els 
següents requisits:

a)No ser membre de cap Estat de la 
Unió Europea.

b)No tenir antecedents penals a Espan-
ya, al país d’origen del sol · licitant o en 
els països que hagués estat vivint en els 
últims cinc anys. 

c)No tenir prohibida l’entrada a Espan-
ya ni trobar-se dins del termini de com-
promís de no retorn.

d)Haver viscut a Espanya de forma con-
tinuada durant un període mínim de dos 
anys.

e)S’ha de comprometre a realitzar una 
formació.

f)Haver abonat la taxa corresponent per 
a la tramitació de l’expedient.

g)Tenir un passaport en vigor.

Estudis que permeten 
l’”arrelament”

Com el seu propi nom indica (Arrelament per la 
Formació) l’estranger s’haurà de comprometre 
a realitzar una formació reglada per l’ocupació 
o a obtenir un certificat de professionalitat, o 
una formació tendent a l’obtenció de la cer-
tificació d’aptitud tècnica o habilitació 
professional necessària per a l’exercici 
d’una ocupació específica o promoguda 
pels Serveis Públics d’Ocupació i orientada 
al desenvolupament d’ocupacions incloses 
en el Catàleg de llocs de difícil cobertura, o 
bé, a l’àmbit de la formació permanent a les 
Universitats, comprometre’s a la realització 
de cursos d’ampliació o actualització de 
competències i habilitats formatives o pro-
fessionals, així com d’altres ensenyaments 
de la formació permanent.

Una vegada l’immigrant tria la formació, 
complimenta la declaració responsable i 
reuneix la resta de requisits, podrà pre-
sentar la seva sol·licitud d’arrelament per 
a la formació a l’Oficina d’estrangeria. I 
una vegada obtingui l’autorització, haurà 
de presentar en el termini de 3 mesos 

l’acreditació de la matricula del curs o 
formació. 

Acreditació de la matriculació
És impor tant tenir  en compte que 

s i  un a  v e g a d a  o b t in gu t  e l  p e r m í s 
l’estranger no comunica que s’ha ma-
triculat en el curs de formació, l’Oficina 
d’Estrangeria podrà extingir aquesta 
autorització. Així mateix, en el supòsit 
d’estudis que durin més de dotze mesos, 
l’autorització podrà ser prorrogada una 
única vegada per un altre període d’una 
anualitat una única vegada. 

En aquest punt, és important desta-
car que encara aquesta autorització no 
permet a l’estranger realitzar cap acti-
vitat laboral per compte aliè o propi, ja 
que el que precisament es cerca és formar a 
l’estranger, una vegada es superi la formació 
i durant la vigència de l’autorització de re-
sidencia, l’interessat podrà presentar una 
nova sol·licitud de residencia i treball, junt 
amb un contracte de feina, el que li perme-
trà obtenir un permís per poder treballar 
durant dos anys.

Per a qualsevol dubte o qüestió sobre la 
matèria aquí tractada posi’s en contacte 
amb el Departament Laboral del Gremi. 
NEWSPA

L’estranger s’haurà de comprometre a realitzar una 
formació reglada per l’ocupació o a obtenir un certi-
ficat de professionalitat

La modificació de la normativa d’estrangeria té doble objectiu: 
reduïr el nombre d’inmigrants irregulars i facilitar el seu accés a 
l’ocupació
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Antonio Caballero
Advocat del Gremi de Flequers 
de la Província de Barcelona

Ciberatacs i com protegir-se

D
es del negoci més petit, fins a la 
multinacional més gran, ningú 
està lliure d’un ciberatac.

Si li preocupa estar desemparat 
enfront d’un atac, perdre el control del seu 
negoci, les despeses econòmiques que es 
produiran, la pèrdua de dades i de clients, 
les despeses reputacionals, li interessa 
aquest article.

Qualsevol és susceptible de tindre un 
ciberatac, l’objectiu dels robatoris a la 
xarxa són:

• Dades personals ( correus, 
contrasenyes…) .

• Xarxes socials (perf ils , 
contrasenyes…) .

• Informació f inancera (  comptes 
bancaris, contrasenyes…).

A la dreta, trobem la la previsió de 
riscos prioritaris a tindre controlats pel  
bon funcionament d’una empresa, des 
de l’actualitat i fins a dintre de tres anys 
segons RISK IN FOCUS 2021

Com podem veure, el primer d’ells , 
i  p e r  t e r c e r  any  c ons e cut iu ,  é s  l a 
ciberseguretat i la protecció de dades, 
que encapçalen aquesta llista. 

Els virus, moltes vegades, es llencen 
de forma massiva sense buscar objectius 
concrets . I existeixen més atacs arran 
de la Covid-19, que va disparar en un 
2.000 % el número de ciberamenaces , 
entre elles un increment del 95,17% del 
ransomware, que ha sigut un ganxo pels 
ciberdelinqüents. És necessari extremar 
les precaucions per limitar, en la mesura 
del possible, els danys.

El cost mitjà per restablir l’activitat 
d’una empresa  després d’una fallada de 
seguretat és d’uns 66.800 euros i 6 de 
cada 10 pimes que varen ser atacades, 
varen haver que tancar 6 mesos,  segons 
els experts el 66% de les empreses són 
vulnerables . 

Som el  país  que  cont inua e s t ant 
menys preparat per detectar, resoldre i 
recuperar-se d’un incident ciber o bretxa 
de seguretat. No obstant això, gairebé 

Cristina Maymó
Cap Departament 
d’Assegurances del Gremi
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3 de cada 10 de les empreses que han 
patit un atac ransomware han pagat el 
rescat per poder recuperar l’accés als 
seus sistemes, aquest tipus d’atacs poden 
paralit zar l ’empresa una setmana, si 
és un atac simple i f ins a 6 setmanes  
si es tracta d’un atac avançat ( temps 
necessari per recuperar dispositius i 
dades ) ,  és la pitjor amenaça, amb la 
fallida de pèrdua de beneficis que pot 
suposar tenir una empresa paralitzada 
durant aquest temps.

En relació amb els sinistres el 2020, han 
augmentat un 400 % les incidències 
r e l ac ionade s  amb  c ib e r at ac s ,  amb 
casos en tots els sectors , ens trobem 
amb: més de 200.000 euros de pèrdues 
a empreses amb afectació d ’un bon 
n o m b r e  d e  c l i ent s ,  sup l ant a c io ns 
d’identitat i transferència de fons per 
import de més de 300.000 euros i casos de 
clonació de telèfons mòbils provocant 
que buidessin el compte al client .  Hi 
cont inua el  creixement dels  atacs a 
empreses, fins al punt que les amenaces 
han crescut un 30% a la setmana. Una 
de cada tres empreses que ha sofert un 

atac de ransomware va accedir a pagar 
el rescat. Aquests anys hem vist com la 
transformació digital de les empreses, 
on el comerç electrònic i el treball en 
remot han estat protagonistes, provoca 
necessàriament que aquesta evolució 
sigui acompanyada per un augment de 
recursos tant tecnològics com humans, 
o serveis de tercers ,  per a assegurar 
l’activitat de la companyia en el cas de 
ser atacada. 

E n t r e  e l s  a t a c s  c i b e r  qu e  t en en 
més incidència actualment: l’extorsió, 
l a  vulnerac ió  de  dades ,  l ’at ac  amb 
desviament de pagaments, el pagament 
per  la  recuperació dels  s is temes ,  el 
phishing amb vulneració de comptes de 
correu electrònic. Així ho ha confirmat 
l ’Of icina de Coordinació Cibernètica 
(OCC), sota el Ministeri de l’Interior: les 
estafes ,  el  robatori  de credencials  a 
través de phishing i arxius maliciosos 
com els tres ciberatacs més comuns 
relacionats amb la Covid-19, seguits 
del ransomware i l’extorsió.

Espanya es troba a la posició 12 a 
la l l ista de països més afectat s pels 

3 de cada 10 de les empreses que han patit un atac ransomware han pagat el 
rescat per poder recuperar l’accés als seus sistemes

FONT Risk in focus. Les dades de 2024 és el que es preveu en un horitzó a 3 anys. 
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ciberatacs,  segons dades de Kaspersky 
d ’acord amb les  seves  deteccions a 
temps real que es poden visualitzar a la 
seva web https: //cybermap.kaspersky.
com/es. 

S e go ns  l ’ i n f o rm e  d e  2 0 2 0   d e  l a 
AEPD sobre  not if icac ions  de  bret xa 
d e  s e g u r e t a t ,  d e s  d e  2 0 19  h i  h a 
h a gut  un  in c r em ent  qu e  c a d a  any 
a u g m e n t a  e x p o n e n c i a l m e n t ,  h a n 

o c o r r e g u t  s o b r e t o t  p e r  m a l w a r e , 
hack ing i  phishing .  L’accés  ha s igut 
d e  f o r m a  e x t e r n a  a f e c t a n t  e l s 
c l i ent s  i  a l s  u suar i s .  C at a luny a  é s 
la  segona comunitat  autònoma amb 
més inc idència .

E l  r ans omware  i  e l  phishing :  s ón 
e l s  m é s  c o r r ent s .  E l s  r ans o mw ar e 
( del  re scat  anglès ,  “re scat ”,  i  ware , 
escurçament de sof tware )  o segrest 

Des de 2019 hi ha hagut un increment de ciberatacs 
per malware, hacking i phishings. Catalunya és la 
segona comunitat autònoma amb més incidència.

d e  d a d e s ,  e s  t r a c t a  d ’un  t ip u s  d e 
malware  o  p ro grama mal i c ió s  que 
a f e c t a  l a  i n f o r m a c i ó  c o n t i n g u d a 
e n  e l s  d i f e r e n t s  d i s p o s i t i u s 
impedint  el  seu accés ,  generalment 
e n c r i p t a n t - l a  i  s o l · l i c i t a n t  u n 
r e s c a t  e c o n ò m i c  a l s  a f e c t a t s  a 
c a n v i  d e  p o d e r  r e c u p e r a r  e l  s e u 
accés .  En molt s  casos ,  e ls  atac s  de 
r ans o mw ar e  n o  n o m é s  a f e c t en  e l 
d i sp os i t iu  d ’o r igen  de  l a  inf e c c ió , 
s i n ó  q u e  s ’ e s t e n e n  a  a l t r e s 
dispos it ius  a ls  quals  té  accés ,  com 
ar a  un i t at s  de  x ar x a  o  info rmac ió 
emmagat zemada en e l  núvol .

E l  p h i s h i n g ,  n o r m a l m e n t  e s 
c o m e t  m i t j a n ç a n t  d e l  c o r r e u 
e l e c t r ò n i c ,  e n c a r a  q u e  p o d e n 
u t i l i t z a r  a l t r e s  m i t j a n s ,  t é  c o m 
a  o b j e c t i u  r o b a r  i n f o r m a c i ó 
conf idenc ia l  i  c redenc ia ls  d ’accés . 
P e r  e n g a n y a r  l a  v í c t i m a ,  e l s 
c iberde l inqüent s  s ov int  sup lanten 
e m p r e s e s  i  o r g a n i t z a c i o n s 
r e c o n e g u d e s .  A q u e s t a  m o d a l i t a t 
e s tà  pat int  un augment  imparab le . 
El  spear phishing,  consisteix en una 
tè cn ic a  dut a  a  t e rme  robar  fons  a 
e mp r e s e s  s up l an t ant  l a  i d e n t i t a t 
d ’u n  a l t  d i r e c t i u .  E n  a q u e s t  f r a u 
s ’ a t a q u e n  d o s  o b j e c t i u s  d ’ u n a 
m a t e i x a  o r g a n i t z a c i ó :  u n  a l t 
d irec t iu  de  l ’empres a  i  un  empleat 
a m b  c a p a c i t a t  p e r  r e a l i t z a r 
t r a n s f e r è n c i e s  b a n c à r i e s .  E l s 
c i b e r d e l i n q ü e n t s  s u p l a n t e n  l a 
identitat d’un alt directiu i  demanen 
a  u n  e m p l e a t ,  a m b  c a p a c i t a t 
p e r  d u r  a  t e r m e  t r a n s a c c i o n s 

La solució asseguradora, ciberassegurança

Com a conseqüència  de tot lo comentat ,  les empreses , de qualsevol 
mida o sector,  poden tenir  accés a  una assegurança especial it zada 
que hi  cobrirà aquest r isc ,  disposarà d’un ser vei  de resposta en cas 
d’incident ,  i  en la pitjor de les situacions respondrà f inancerament a 
les despeses generades per l ’atac facilitant la tornada a la normalitat . 

Volem donar èmfasi a la necessitat de cobertura per a la protecció de 
dades , per a qualsevol bret xa de seguretat o privacitat ,  per defensar-
nos de les reclamacions que rebrem com a conseqüència d’aquestes 
bret xes .

Actualment , 9 de cada 10 empreses , han augmentat la seva inversió 
en ciberseguretat per buscar una “vacuna” en matèria de prevenció 
d’atacs informàtics , i  una “cura” en matèria de transferència de riscos 
mitjançant la subscripció d’una pòlissa .

La conscienciació i  el  compromís són els dos primers passos que ha 
de donar qualsevol empresa si  vol  fer front a incidències d’aquestes 
característiques , i  han de veure en una assegurança especialit zada un 
dels seus grans aliats , no només per la cober tura econòmica ,  s inó pels 
s er veis  de  prevenció  que completen aquestes  po l í t iques .



NEWS EMPRESA ASSEGURANCES

f i n an c e r e s ,  un a  t r an s f e r è n c i a  d e 
diner s ,  que so l  s er  d ’una quant it at 
s ignif icat iva ,  a l · l egant  t ancar  una 
o p e r a c i ó  n o t a b l e  e n  l a  q u a l  e s t à 
t r e b a l l a n t .  N o  e s t e m  n i n g ú  f o r a 
de  per i l l ,  c a l  compt ar  amb un cer t 
n ive l l  de  p revenc ió  i  compt ar  amb 
una as segurança de  c iberr is cos .

Quine s  conseqüènc ie s 
puc  t indr e  amb  un  at ac 
c ibernèt ic?:

• Danys  a  equips .
• Pèrdua de  Dades
• R e s p o n s a b i l i t a t  a m b  t e r c e r s 

afec tat s
• Danys  reputac ionals
• P è r d u a  e c o n ò m i c a :  d e s p e s e s 

d’extorsió, sancions per l ’ incompliment 
de   p rotecc ió  de  d a d e s  i  d e s p e s e s 
de comunicació  a  la  AEPD (Agencia 
E spanyo la  de  P rote c c ió  de  Dade s ) 
i  a l s  af e c t at s  p er  l ’a t ac ,  de sp e s e s 
de  recuperac ió ,  pèrdua  de  benef i-
c is  per la interrupció de l ’act iv itat . 
NEWSPA

Per a qualsevol dubte o qüestió sobre ciberseguratat 
al seu negoci o contractació d’assegurances,posi’s en 
contacte amb el Departament d’Assegurances del 
Gremi trucant al 93 487 18 18.



Llopartec presenta nova imatge corporativa

D urant el mes de setembre Llopartec ha iniciat nous 
reptes, innovant amb força i ultimant nous projectes en 
les àrees d’especialització, Fleca, Brioixeria, Pastisseria, 

Microencapsulats i Masses Congelades, en el sector alimentari. És 
per això que han renovat la seva nova imatge corporativa. 

Des de l’empresa especialista en productes per al sector, des-
criuen que “la imatge ha estat concebuda amb molts quilos 
d’il · lusió”. Tanmateix, han presentat un nou eslògan, que respon a 
Smart Food Solutions, és a dir, Solucions Alimentàries Intel·ligents.

Expliquen que la representació visual significa la versatilitat 
d’oferir múltiples solucions per a cadascuna de les necessitats 
específiques dels seus clients, mitjançant l’element gràfic de la 
sanefa. Detallant, solucions alimentàries intel· ligents i totalment personalitzades, que resoldran l’objectiu de cada client.

“En els seus orígens, el fundador de Llopartec, Salvador Batet, crea l’empresa sota la filosofia d’elaborar un vestit a mida, de ser 
altament eficaces en les respostes i d’innovar constantment, mostrant un gran interès per les noves matèries primeres i funcio-
nalitats”, descriuen des de l’empresa. NEWSPA
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Farines Ylla participa 
en la Setmana BIO

Del 15 al 23 d’octubre s’ha celebrat la Setmana Bio per 
l’alimentació ecològica, un esdeveniment en el qual se 
celebren tot un conjunt d’activitats amb l’objectiu co-

mú de promocionar i donar a conèixer la producció i alimentació 
ecològiques a tota la població.

Durant aquesta setmana, s’ofereixen diferents tipus d’activitats 
de divulgació i promoció, amb visites a productores i elaboradors 
de productes; activitats comercials en comerços i punts de venda; 
tallers de cuina o show cooking o activitats a centres escolars, per 
tal de donar a conèixer els seus productes i/o activitats. 

En aquesta ocasió, Farines Ylla, experts en farines ecològiques,  
hi ha participat amb un taller de cuina amb farines ecològiques, 
de proximitat, de petits productors, produïdes amb energia verda 
i que contribueixen a fer xarxa, i a cuidar la terra i els boscos. 

El dia 20 d’octubre, van realitzar un taller en les seves 
instal·lacions, on van treballar aquestes farines a través de 3 
receptes: una de pa, una de pizza i un altre d’un dolç. NEWSPA

IREKS llança un nou llibre que recopila els coneixements 
tècnics de panificació de manera pràctica i acompanya als 
professionals del sector en els seus reptes diaris. El llibre 

està basat en dues obres de referència: “Bäckereitechnisches 
Handbuch” (Manual tècnic de fleca) i “World of Baking” (El món 
de la panificació).

El resultat és un llibre que pot servir de suport als professionals 
de la fleca en diferents situacions, ja sigui per a consultar, conti-
nuar aprenent o per a estudiar a fons un tema concret.

Aquesta obra abasta tant els coneixements bàsics com els més 
profunds i empírics. Alguns dels temes que es tracten són els 
habituals, com l’anàlisi de les farines, la fermentació en fred i el 
control de la qualitat dels productes panificats, i altres més actuals 
com, per exemple, el condicionament al buit, les farines de malt i 
els extractes de malt. 

La fleca és artesania i tecnologia, intuïció i precisió, tradició 
mil·lenària i, al mateix temps, innovació constant. La fleca és una 
passió, però també una ciència en si mateixa.

Per tant, un coneixement especialitzat consolidat constitueix 
la base d’un èxit durador. Sempre ha estat així, encara que cada 
vegada pren major importància a causa de la permanent evolució 
del sector de les matèries primeres i la maquinària i als canvis en 
les tendències alimentàries mundials. Per això, és encara més im-
portant que els coneixements especialitzats tant dels experts més 
experimentats com el dels joves professionals del nostre sector, 
amants de la panificació, estiguin sempre actualitzats.

Els temes estan il·lustrats amb gràfics, taules i imatges perquè 
siguin més clars, comprensibles i amens. Està disponible en ale-
many i en anglès. NEWSPA

IREKS Compendium 
of Baking Technology



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

rCRUZ, S.L.
Carrer Indústria, 9-12 

Polígon Industrial Les Pedreres

08390 - Montgat

(  934 650 065  

cruzsl@cruzsl.net  

www.cruzsl.net

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

08232 - Viladecavalls (Barcelona)

( 937 803 166 

Fax 937 891 620

info@terpan.es 

 www.terpan.es       

 DECORACIÓ

r FARINERA COROMINA
  Agri-Energia, SA        

Girona, 155, apt. 4

17820 - Banyoles

( 972 583 363

farinera@agrienergia.com

www.farineracoromina.com

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

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

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

08100 - Mollet del Vallès

( 935 705 608

Fax 935 700 132

 www.instagram.com/fillsdemoreto

 www.facebook.com/farinesmoreto/

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

08500 - Vic 

( 938 862 744  

ylla@ylla1878.com

www.ylla1878.com

  @ylla1878

rLA META
Indústria, parc. 204R 

PI El Segre 

25191 - Lleida 

( 973 200 319 

Fax  973 205 643

www.lameta.es

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

08007 Barcelona

( 934 559 636

    691 205 363

colip@colip.es

www.colip.com

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

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

 FARINES

rCOMERÇ I INDÚSTRIES 
ALBAREDA, S.A.
Farina convencional 
i farina ecològica

Passeig del Riu, 66  
08241- Manresa  

( 938 727 942

albareda@farinera-albareda.com

www.farinera-albareda.com 

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

08028 - Barcelona      

(  932 296 900 

Fax  932 296 902

www.eurofours.com

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

Pol. Ind. El Verdaguer 

Manlleu (Barcelona)

( 938 507 753 

Fax  938 515 124

saus@amasadorassaus.com

www.amasadorassaus.com

 MAQUINÀRIA

rCIBERNÉTICA PARA LA 
PANIFICACIÓN, S.L.
Fabriquem: Divisores, càmeres de repòs, 
formadores…Maquinaria de Panaderia amb la 
millor qualitat i servei
C/ Els Lladres 6, PI Ramonet

12550, Almazora, Castellón

( 964 216 912

Fax 964 252 115

info@ciberpan.com

www.ciberpan.com

rBONGARD IBERIA, S.A.
C/ Garbí, 18 Nave 3 (Pol.Ind. Can Volart)

08150 Parets del Vallès 

(Barcelona)  

( 935 737 878 

info@bongard.es 

www.bongard.es

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

( 937 803 166 

Fax 937 891 620

info@terpan.es 

www.terpan.es       

r DIR INFORMÁTICA, S.L.
C/ Bolivia 144-146, loc. 6 

08018 (Barcelona)

( 934 982 410

Fax  934 982 411 

dir@dir-informatica.es

www.dir-informatica.es

INFORMÁTICA

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

sectors de la pastisseria i fleca.

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

salva@salva.es 

www.salva.es   

https://www.facebook.com/salvagroup 

https://www.instagram.com/salvaindustrial_bakery

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

 ESPECIALITATS
 SENSE SUCRE

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

C/ Copérnico nº 40 nave 4 

08784 - Piera (Barcelona)

( 932 191 851 

emulift@emulift.com

www.emulift.com

www.dayelet.com

rFORESPA
Forns - Màquines - Fred - Interiorisme. Oferim 

solucions integrals, que van des de la decoració,

el mobiliari i la maquinària fins el servei tècnic.

Avenida Can Bordoll 87

Pol. Ind. Can Roqueta

08202 Sabadell (Barcelona)

( 937 426 052

    629 080 719

Fax  937 832 880

admin@forespa.es

www.forespa.esDISTRIBUIDORS DE 
LÀCTICS
rPASTISSA, S.A.
Productes Auxiliars per a Fleques i Pastisseries

C/ Saturn, 35 

08228 - Terrassa

( 937 839 084

Fax 937 833 492

info@pastissa.com

www.pastissa.com

FORNS

rFORNS FERRÉ
Forns Rústics a la llenya

Polígon Industrial Can Baliarda

C/ Ponent, nau 3

08105 - Sant Fost de Campsentelles

( 935937452

     609 69 04 25

cimp_hornos@hotmail.com

rDISPAN
Carrer Formentera, 1

08192 - Sant Quirze del Vallès 

(Barcelona)

( 937 120 186

info@dispan.es 

www.dispan.es



rBARRY CALLEBAUT IBÉRICA
Rambla Catalunya, 6 1ª planta

08007 Barcelona

( 518 898 700 

marta_suarez@barry-callebaut.com 

@chocolateacademybarcelona

@chocovic.official

@callebautchocolate

@cacaobarryofficial

@monalisadecorations.global

rDEBIC
Debic és la marca de la cooperativa làctica 

FrieslandCampina, creada exclusivament per a 

professionals pastissers i xefs, formada per una 

àmplia gama de nates, alternatives vegetals, 

mantegues i bases per a postres d’alta qualitat.

C/ C/Roger de Llúria, 50, 4ª planta

08009 Barcelona

( 932 721 279 

info.barcelona@frieslandcampina.com

www.debic.com 

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

     www.facebook.com/Debic.Espana/

 PRODUCTES LÀCTICS

Si vols formar part de la 
GUIA DE PROVEÏDORS 
truca’ns al 934 871 818
Catalina Gil

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

08793 Avinyonet del Penedès

Barcelona

( 938 970 736

info@llopartec.com

www.llopartec.com

 MILLORANTS I MIXES  XOCOLATA

r UTILCENTRE, S.L.
Mes de 200 m2 d’Exposició-Cash&Carry. Amb, Utensilis 
per Forners, Pastissers, Xocolaters i Geladers. Maquinaria: 
Pistoles de Gelatina, Ou i Xocolata. Temperadores-
Banyadores de Xocolata SELMI, S.R.L.
C/ Joan Armengol, s/n

08770 - Sant Sadurní d’Anoia 

(Barcelona)

( 938 913 141

     609 431 713

info@utilcentre.com

www.utilcentre.com 

Botiga Online amb més de 4000 referéncies.

UTENSILIS
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• 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. 

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

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.

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

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

AVANTATGES D’ESTAR AGREMIAT

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



!

- Amassar 10 min en primera velocitat i 5 min en segona velocitat.
- Treure la massa de la màquina a una temperatura entre 26-27 ºC.
- Fer un repòs en bloc de tres hores a 28 ºC, amb un plec a la meitat del 
temps.
- Fer porcions de 1000 g, boleiar i deixar reposar 30 min.
- Formar rodó en banettone.
- Posar al fred a 5 °C durant 14-24 h.
- Enfornar a 250 °C d’entrada, baixant a 230 ºC. 20 min obrir tir. 25-30 
min.

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

Pa amb farina a 
la pedra T80

NEWSPA Núm. 238
SETEMBRE/OCTUBRE 2022

- Pastem tots els ingredients a la màquina amb pala, afegint la mantega 
des del principi a daus i freda.
- Treiem la massa, la laminem al número 8, refredem i tallem amb la forma 
desitjada.
- Coem la galeta a 170 °C durant 15 minuts, a tir obert.
- Per fer la pasta de fruita, escalfem les polpes, el primer sucre, el sucre 
invertit i la glucosa. En arribar a uns 45 ºC, afegim la mescla del segon 
sucre i la pectina.
- Bullim i agreguem l’àcid cítric dissolt en una mica d’aigua, continuem 
escalfant fins a 102 ºC.
- Banyem les galetes ja glacejades amb gerds i deixem tres minuts dins el 
forn a 130 °C per tal s’assequi el sucre.

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

Galeta de Nadal

NEWSPA Núm. 238
SETEMBRE/OCTUBRE 2022

INGREDIENTS

1000 g farina T80 bio a la pedra
18 g sal
250 g massa mare de 3 sègol 
semi integral
680 g aigua
120 g aprox. bassinage

MASSA DE 
GALETA D’AMETLLA

450 g de mantega
200 g ametlla en pols
200 g sucre
600 g farina fluixa
c/s sal

GLAÇA MORTA

200 g aigua
1000 g sucre llustre

PASTA DE 
FRUITA DE GERDS

500 g polpa de gerd
500 g sucre
65 g sucre invertit
125 g glucosa
45 g sucre
15 g pectina HM
5 g àcid cítric

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

Farina convencional i farina ecològica

 938 727 942

albareda@farinera-albareda.com

www.farinera-albareda.com



BORSA DE NEGOCIS

EN VENDA O LLOGUER

Establiment de venda de pa amb 
zona degustació i terrassa, equi-

pada amb mobiliari i maquinària. 
Zona Viladecans-Gavà.

ES TRASPASSA

Obrador de pa amb botiga 
180m2 a Sabadell.

Totalment equipat.

Sr. David  
617 822 822

TRASPÀS O VENDA

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

Sr. José Antonio
630 886 740

ES TRASPASSA 

Al Baix Llobregat obrador 
amb botiga a zona cèntrica. 

El ple funcionament i perfecte 
estat. 

645 573 239

ES VEN

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

Sr. Aureli   
616 435 128
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ES VEN  A SANTA 
MARGARIDA I ELS MONJOS

Despatx de venda de 
pa amb degustació de 42m2. 

Totalment equipat. 

Sra. Susanna  
667 025 008
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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

Sr. Joan Carles
650 915 140

EN LLOGUER

Obrador de pa i pastisseria de 
700m2 a barcelona amb botiga i 

pàrquing

Sr. Jordi
609 346 200

Secció gratuïta dirigida als flequers de tot Catalunya que 
vulguin posar els seus anuncis de compra, venda o tras-

pàs de maquinària o de forns. No s’admetran les ofertes o 
demandes de treball. Els anuncis han de tenir una extensió 
màxima de cinc línies i cal que hi constin el nom, l’adreça i 

el telèfon de contacte. 
Enviï el seu anunci al Gremi de Flequers de la Província de 

Barcelona. 
E-mail: secretaria@gremipa.com

ES VEN

Cremador de pellets, marca 
CREMAX

Sr. Ramón
659 013 423

228  221

ES TRASPASSA

Obrador de pa amb botiga a la 
comarca del Bages per jubilació. 

Possibilitata de traspàs per 
separat

Sra. Concepció
630 725 541

EN LLOGUER

Local amb botiga i obrador 
amb forn de llenya a Dosrius 

(Maresme) 

Sra. Marta
664 297 825

ES TRASPASSA

Obrador amb 2 forns de llenya i 
botiga en ple funcionament

Sra. Carmen
697 420 294




