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editorial

El 2020 va ser l’any de la Covid-19. El 2021 havia de ser l’any de la recuperació econòmica, però 
encara va estar fortament marcat per les restriccions derivades de la pandèmia.

I ara el 2022, sense temps per recuperar-nos, patim una crisi inflacionària i un increment 
dels costos de producció que està amenaçant greument la viabilitat de moltes empreses.

En aquest context, la fleca està demostrant una resiliència admirable, però la capacitat de molts 
negocis pot estar arribant al seu límit. La situació és insostenible, i pot provocar el tancament de moltes 
fleques, que han estat –cal recordar-ho- un puntal del model productiu i del teixit comercial de pro-
ximitat dels seus respectius pobles i ciutats. Així ho hem denunciat gremis, federacions i associacions 
del sector flequer, que hem alertat a les administracions d’aquesta situació i les hem instat a prendre 
mesures reals i efectives per evitar-la. És hora de què totes les administracions competents (locals, 

autonòmiques i central) demostrin la seva determinació i fortalesa per posar 
ordre en uns mercats especulatius que estan posant en risc a les empreses, 
comerços i al conjunt de la societat.

Vull destacar del 2022 la intensa feina que el Gremi, la Federació Catalana i 
CEOPPAN estan fent perquè es visualitzi l’impacte negatiu que aquesta situació 
està tenint per a la fleca, i que se’ns tinguin en compte a l’hora de prendre me-
sures de mitigació, d’ajut i suport als sectors més afectats.

També vull destacar, el lideratge de la fleca en aquestes reivindicacions. I com 
a exemple l’atura energètica que vam protagonitzar el 28 d’octubre. Una inici-
ativa a la qual ràpidament es van afegir altres entitats i patronals del comerç. 

És cert que es va tractar d’un acte simbòlic. Però va ser un acte d’unió i lideratge com feia temps que 
no es veia al sector, i on vam poder transmetre a tota la societat la problemàtica que viuen les nostres 
empreses.

I el més important, tot això ho estem fent sense perjudicar els nostres consumidors, defensant la 
competència i l’aposta per la qualitat i varietat en els nostres productes. Estic convençut que aquestes 
són les raons per les quals les nostres reivindicacions i propostes han estat ben acollides i compreses 
tant pels nostres clients com pels mitjans de comunicació, que ens han donat un fort ressò mediàtic.

Encarem unes festes de Nadal que ara sí, després de dos anys, seran en plena normalitat, i malgrat 
que estem vivint moments econòmics complicats, son temps de gaudir-les amb la família i amics, i 
d’oferir als nostres clients tots els excel·lents productes que la fleca artesana elabora per a aquestes 
dates excepcionals i tan estimades. Amb l’esperança que l’any que ara encetem sigui, per fi, l’any en què 
la resiliència deixi de ser la capacitat principal de les empreses, i sigui un any d’estabilitat, creixement 
i bones notícies.

Finalment, aprofito aquestes línies per agrair a tots els professionals que integren la plantilla del 
Gremi, i altres col·laboradors, per l’excel·lent tasca que han realitzat durant l’any 2022.

Us desitjo a tots i totes un Bon Nadal i un Feliç Any 2023.NEWSPA
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2022: LA FLECA, EN MARXA

T E M A  D E L  M E S 

La fleca es mobilitza 
en temps difícils
La descomunal pujada de costos al llarg de l’any que conclou ha 
impulsat el Gremi, en col·laboració amb altres entitats, a posar en 
marxa iniciatives per pal·liar la desesperada situació dels flequers i 
exigir mesures i solucions a les diferents administracions

El 2022 serà recordat com un 
any fatídic, en l’àmbit humanita-
ri i geopolític, per la malaurada 
Guerra d’Ucraïna i, en l’àmbit 

econòmic, per la descomunal inflació que 
afecta l’economia europea. La fleca, per des-
comptat, no és aliena a aquesta situació, i ha 
vist multiplicar-se els seus costos d’una mane-
ra inimaginable fins fa poc temps.

El preu del gas ha augmentat prop del 10% i 
els combustibles líquids més del 60%, mentre 
que els aliments en el seu conjunt s’han en-
carit una mitjana del 15%, segons dades de 
l’Institut Nacional d’Estadística corresponents 
a finals del mes d’octubre, que xifren l’índex 
d’inflació general prop del 7%. Però les dades 
que mou el sector són molt més alarmants. Si 
mirem el preu mitjà de l’electricitat al mercat 

majorista, s’ha multiplicat per quatre el preu 
en comparació al Març de 2021. En concret, 
ha passat dels 52€/MWh al març de 2021, als 
294€/MWh el març de 2022 i a 234€/MWh 
aquest setembre. 

És veritat que en el darrer temps, la inflació 
s’ha anat moderant amb relació a les pujades 
inassumibles de fa uns mesos, com el 80% 
d’increment al qual va arribar l’electricitat 
o el 60% de la benzina, moderades per la 
intervenció estatal i la situació internacional. 
Però existeix un desconcert desesperant dels 
empresaris davant la dificultat d’entendre 
les factures, ja que veuen en la factura un 
càrrec per un concepte de rebaixa del cost de 
l’energia que en la majoria de casos equival al 
consum elèctric. 

Al nostre sector, l’increment per consum 

elèctric s’ha duplicat i en alguns casos tripli-
cat. Recordem que el cost energètic és una 
part important dels costos de producció de la 
fleca. La majoria de forns que funcionen amb 
electricitat o gas, i les càmeres de fermenta-
ció, les neveres i els congeladors funcionen 24 
hores al dia. Segons dades de la fleca, algunes 
empreses han passat d’una despesa energèti-
ca del 6% el 2021, fins a un 18% actualment. 
Si bé és cert que al llarg de l’any, el preu de 
l’electricitat ha caigut un 24,3% segons l’INE, 
aquesta baixada no compensa el 72% que 
va pujar l’any 2021. A més a més, els experts 
auguren que aquesta baixada no durarà 
gaire. Sigui com sigui, el sobrecost ja ho 
hem hagut de pagar de la nostra butxaca 
al llarg dels interminables mesos d’inflació 
que portem a sobre.
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Situació desesperant
D’altra banda, si mirem els increments de preus 

que acumulen algunes de les matèries primeres 
de la fleca, la situació és esgarrifosa. 

El preu del blat es va incrementar el 2020 a 
causa dels moviments especulatius de les bor-
ses mundials i es va mantenir elevat al 2021. 
Amb la Guerra d’Ucraïna aquesta situació s’ha 
agreujat. Segons les dades del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, el gener de 2019, 
el preu/tona del blat destinat a farina panifica-
ble a Espanya estava al voltant dels 200€/tn. El 
gener del 2022, aquest preu estava en 340€/tn, 
amb pics al juliol de fins a 425€/tn. 

Tots aquests increments es traslladen al preu 
final de la farina panificable que compren les 
fleques i que s’ha incrementat de mitjana (se-
gons dades del sector) entre un 80-100%. 
Tanmateix, la mantega ha pujat més del 30%, 
els ous més del 20%, la llet ha superat al 25%, 
el sucre el 40%, la farina frega el 40%, l’oli 
d’oliva el 15% i l’oli de gira-sol arriba al 55%, 
segons l’INE. 

D’altra banda, una altra partida important 
són els lloguers. La majoria tenen clàusules de 
revisió anual a l’IPC que ha estat al voltant del 
10% el 2022. A més són negocis i no tenen la 
protecció del lloguer d’habitatge. 

No obstant això, el sector no està traslladant 
les fortes pujades dels costos de producció 
que acumula al preu dels seus productes, 
donant una demostració de responsabilitat 
social, conscient de la seva important tasca de 
subministrar els ciutadans un producte de pri-
mera necessitat com és el pa. Tot i això incre-
ments dels preus no compensen ni de lluny els 
increments dels costos de la fleca. 

En paraules de Mònica Gregori, vicepresi-
denta del Gremi, “no podem traslladar l’aug-
ment dels costos als preus perquè és com el 
refrany ‘pan para hoy, hambre para mañana’. 
Estaríem alimentant aquest monstre macro-
econòmic” que afecta tota la ciutadania. “Si 
traslladem aquest cost al preu final i posem la 
barra a 3 euros, els clients no podran comprar, 
perquè el seu poder adquisitiu no ha pujat”, 
adverteix. Així, “estem assumint les pujades 
amb el poc marge que tenim. D’aquesta mane-
ra, ens anem empobrint i això tampoc és viable. 
Necessitem ajuda per poder encarar aquesta 
situació tan aclaparadora”, va subratllar du-
rant una entrevista a Ràdio 4.

Així, la situació és molt greu per a milers i 
milers de flequers de tot arreu, que corren un 
perill cert de haver de tancar el negoci. Davant 
aquest complicat panorama, el Gremi de Fle-
quers de la Província de Barcelona s’ha posat 
mans a l’obra amb una activitat frenètica per 
pal·liar les dificultats que viuen actualment 
els forners.

La unió fa la força
Així, en primer lloc, el Gremi va fer el 

que millor sap fer: fer força a través de la 
unió i la col·laboració per tal de pressio-
nar les administracions i exigir solucions. 
Així, juntament amb la Confederació Es-
panyola de Fleca, Pastisseria, Brioixeria i 
Afins (CEOPPAN) i la Federació Catalana 
d’Associacions dels Gremis de Flequers, 
es van coordinar contundents comunicats 
denunciant la situació de la fleca i exigint 
mesures.

“En el context actual de la greu situació 
econòmica provocada, entre d’altres, per la 
sostinguda i desbocada pujada dels costos 

de producció necessaris per a l’elaboració 
del pa (energia, combustibles, matèries pri-
meres, etc...), el Gremi alerta que el sector 
flequer, format majoritàriament per autò-
noms i pimes, està fent un gran esforç per 
mitigar 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 vi-
abilitat de moltes empreses i negocis que, 
en cas de perllongar-se aquesta situació, es 
poden veure obligats a tancar definitiva-
ment amb la consegüent reducció del teixit 
productiu i comercial del nostre sector”, 
s’advertia.

7

El preu de la llum ha baixat en els darrers 
mesos tal com havia exigit la fleca,
però això no compensa les fortes pujades
prèvies i encara és inassumible

Font: Variació increment costos CEOPPAN-INE. Gener-octubre 2022.

Font: Evolució dels preus del blat panificable a Espanya (MAPA)

INCREMENT DELS COSTOS A LA FLECA
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2022: LA FLECA, EN MARXA
T E M A  D E L  M E S 

Al mateix temps, el sector en bloc s’opo-
sava a les mesures de topar els preus dels 
aliments i posar en marxa una cistella de 
productes bàsics a preus reduïts a les grans 
superfícies, ja que haguessin beneficiat als 
grans operadors en perjudici dels petits ela-
boradors, a més d’anar en contra de la quali-
tat dels productes alimentaris i en perjudici 
dels consumidors. Finalment, aquestes inici-
atives, anunciades pel Govern d’Espanya, es 
van acabar per no implementar.

“Davant d’aquesta situació, el Gremi ins-
ta a les administracions a prendre mesu-
res immediates, reals i efectives per reduir 
els costos de producció, especialment els 
energètics, i garantir així la viabilitat de les 
empreses” concloïa. Finalment, el preu de 
l’energia ha començat a baixar, però partia 
d’uns nivells tan alts que continua sent in-
assumible.

Les mesures exigides per la fleca, encap-
çalada pel Gremi, a l’administració eren, i 
continuen sent: que es reconegui el paper 

fonamental del pa artesà i tradicional i garan-
teixi 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 faciliti la importació.

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 in-
flació en els costos d’energia, transport i mà 
d’obra, així com flexibilitat en les mesures 
de suport local i ajudes estatals per als ope-
radors 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 
perjudici a mitjà i llarg termini per a tots 
els consumidors.

Pla de xoc
Amb aquestes propostes a la mà, la fleca 

va acudir al Ministeri d’Agricultura, Pes-
ca i Alimentació per presentar al Govern 
d’Espanya el seu pla de xoc contra la crisi 
energètica. El secretari general del Gremi i 
membre del Comitè Executiu de CEOPPAN, 
Carles Cotonat, hi va assistir a la reunió, on 

Un dels moments més àlgids en la campanya de mobilització 
que la fleca en bloc ha portat a terme al llarg de l’any davant 
la insostenible situació econòmica ha estat la gran apagada 
de llums que es va produir el 28 d’octubre de 12:00 a 12:15 
del migdia.
Sota el lema ‘Sense llum no hi ha pa’, l’aturada va ser ini-
ciativa de CEOPPAN i àmpliament recolzada per la fleca 
espanyola, amb el suport total del Gremi de Flequers de la 
Província de Barcelona i la Federació Catalana de Gremis.

MESURES IMMINENTS I EFECTIVES
Aquesta acció va tenir per objecte denunciar la greu situació 
que viu el sector flequer per l’encariment desmesurat dels 
preus de l’energia i advertir del risc imminent de tancament 
definitiu de moltes empreses si aquesta situació no es resol 
urgentment. Amb aquesta mesura, de caràcter simbòlic, es 
va apel·lar a les administracions competents perquè pren-
guin mesures imminents, reals i efectives per reduir el preu 
de l’energia.
Des del Gremi, es va animar totes les fleques a participar en 
aquesta acció reivindicativa, que complementa altres iniciatives, 
com els comunicats exigint les administracions mesures per 
reduir els costos de producció i pal·liar l’impacte dels preus de 
l’energia a la fleca.

RESSÒ MEDIÀTIC I SOCIAL
La campanya va obtenir un importantíssim ressò mediàtic 
i social, amb la participació massiva de les fleques de tot 
Espanya. A banda del sector flequer, altres gremis repre-

sentatius del comerç al detall i la restauració de Ca-
talunya, així com PimecComerç, també es van sumar 
a la iniciativa.
El president del Gremi, Andreu Llargués, va definir la 
iniciativa, durant l’entrevista que va concedir a l’informatiu 
‘Hora 14’ de la Cadena Ser, com “un acte simbòlic per de-
mostrar que així no podem treballar”.
“Busquem denunciar la situació que està vivint el sector 
a causa d’aquest increment desbocat de costos necessaris 
per a l’elaboració del pa”, va explicar per la seva banda el 
secretari general del Gremi, Carles Cotonat, durant una 
entrevista a Ràdio 4 de Radio Nacional de España. “Som 
un sector molt intensiu amb l’ús d’energia. Tenim una 
gran quantitat de forns que consumeixen molta energia. 
Per tant, aquesta aturada pretén apel·lar a les adminis-
tracions perquè prenguin alguna solució real i imminent 
per arreglar la situació en cas que es perllongui més i 
que està posant en risc la viabilitat de moltes empreses. 
Parlem d’un producte bàsic de la nostra dieta i un sector 
primordial en comerç de proximitat i que ara està en 
risc davant d’aquesta situació sobrevinguda que estem 
patint”, va incidir.

L’acció reivindicativa d’apagar els llums a les fleques du-
rant 15 minuts el passat 28 d’octubre obté una resposta 
massiva dels flequers i un gran ressò mediàtic i social, a 
iniciativa de CEOPPAN i amb el suport del Gremi

ATURADA DE FORNS PER ADVERTIR QUE “SENSE LLUM NO HI HA PA”



es va proposar considerar a la fleca sec-
tor essencial i intensiu en consum ener-
gètic, implementar mesures de mitigació, 
incloure la fleca en el catàleg d’ocupacions 
de difícil cobertura, reduir les barreres a 
la importació de les matèries primeres i 
no adoptar mesures intervencionistes de 
preus. Així mateix, es van suggerir mesures 
estratègiques, com donar suport a la fleca 
com a comerç de barri i així impulsar el 
consum a l’Espanya buidada, recolzar les 
campanyes de promoció del pa, crear la 
categoria ‘Millors Pans d’Espanya’ en els 
Premis Aliments d’Espanya i incloure’ls 
en els ‘Banquets d’Estat’, donar suport a 
la Selecció Espanyola de Fleca Artesana, 
revisar el Reglament de la Llei d’Envasos i 
Residus d’Envasos i recolzar la Formació 
Professional en el sector.

Un dels moments clau en què es va vi-
sibilitzar la força conjunta de la fleca en 
defensa dels seus interessos va ser la gran 
apagada de forns el 28 d’octubre, impul-
sada per CEOPPAN i recolzada pel Gremi, 
entre altres entitats, com per exemple Pi-
meComerç.

El comerç fa pinya
I és que el Gremi no només s’ha coor-

dinat amb la resta de representants de la 
fleca per exigir solucions. També ha mirat 
més enllà, buscant la complicitat d’altres 
sectors també afectats per aquesta si-
tuació.

Així, el president del Gremi, Andreu 
Llargués, en representació de la Federació 
Catalana d’Associacions dels Gremis de 
Flequers va acudir a una reunió amb els 

Gremis més representatius del comerç d’ali-
mentació al detall de Catalunya, per tractar 
les problemàtiques comunes del comerç 
tradicional d’alimentació. Juntament amb 
la Federació Catalana de Carnissers-Can-
saladers-Xarcuters, el Gremi de Detallistes 
de Fruites i Hortalisses de la Província de 
Barcelona, el Gremi de Detallistes del Ba-
callà i la Pesca Salada, el Gremi d’Herbolaris, 
Apicultors i Alimentació Dietètica i Biològica 
de Catalunya, el Gremi de Pastisseria de Bar-

Foto: Carles Cotonat, secretari general del Gremi, acudeix a la visita del sector al Minis-
teri d’Alimentació per presentar el pla de xoc de la fleca.
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2022: LA FLECA, EN MARXA
T E M A  D E L  M E S 

Com veu la situació actual de la fleca en l’actual context 
econòmic?
Veig la situació amb preocupació, però sense perdre 
l’optimisme de cara al futur. 

Vostè ha viscut moltes crisis al capdavant de la fleca, 
i sempre hem pensat que cada crisi era la pitjor de la 
història. Creu que aquesta vegada és veritat?
Crec que és la pitjor crisi que hem viscut, i no només 
nosaltres. Estem en una crisi global que no només afecta 
l’àmbit comercial, sinó també l’econòmic, el polític, el 
mediambiental,... Tinc la sensació que anem cap a un 
final de cicle, en el qual la fleca està molt afectada, 
perquè les matèries primeres que utilitzem, com el sucre 
o la farina, són justament les que més han pujat de preu. 
A més a més, hauríem de renovar la maquinària, perquè 
una part important està antiquada i té un gran cost 
energètic. Però tot això costa diners, i és per això que 
la fleca reclama a les administracions un pla de xoc, de 
la mateixa manera que l’han tingut altres sectors, com 
ara l’automoció.

Quins són els punts forts de la f leca per superar 
aquesta situació?
La qualitat del producte és el primer punt fort, i el 
més imprescindible. En la recent aturada simbòlica 
de forns, el consumidor ens ha donat suport, perquè 
vol un bon producte. Un producte, a més, a preus 
raonables, i en aquest sentit el sector ha demostrat 
una capacitat per estrènyer-se el cinturó fins a nivells 
impossibles. En aquest moment, ja hem arribat a un 
punt que no el podem estrènyer més. Una de les coses 
més positives que hem aconseguit en els darrers anys 
és que, ara, el consumidor sap diferenciar entre el bon 
pa i el dolent, cosa que abans no succeïa. Un altre punt 
fort és que es reconeix que som una part important del 
teixit comercial de proximitat als carrers.
El nostre sector ha tingut sempre una gran capacitat 
per innovar i reinventar-se. La prova és el que ha fet 
aquest gremi, i ho diem amb molt orgull i sense ànim de 
presumir, amb la seva decidida aposta per la formació. 

Entrevista a Andreu Llargués, president del Gremi de Flequers de la Província 

de Barcelona i de la Federació Catalana d’Associacions de Gremis de Flequers

“LA MISSIÓ DEL GREMI ÉS PARLAR AMB TOTHOM, TRENCAR-SE EL 
CAP I MOURE CEL I TERRA PER PODER SALVAR ALS NOSTRES 
FORNERS. PERÒ, PER FER-HO, NO PODEM PERDRE L’ESPERANÇA”

“Tenim molt futur, sempre 
que es basi en una unió potent 
per fer-nos escoltar davant els 
diferents nivells de govern. 
Només amb una associació 
forta es pot negociar amb les 
administracions per demanar 
les justes demandes del sector”



“Ens hem de posar també 
d’acord amb els pagesos, 
els farinaires, el sector de la 
maquinària,... Tots formem 
part d’una sola família: la 
família del pa”

El forner que ha volgut formar-se per poder adaptar-se 
als canvis en el que demanden els consumidors, ho ha 
pogut fer a la nostra Escola, que és admirada arreu del 
món. Això ens ha permès diferenciar el nostre pa artesà 
i de qualitat de l’altre pa, gràcies també a altres inicia-
tives impulsades per aquest Gremi i per la Federació 
Catalana, com la IGP Pa de Pagès Català. Tot això ens 
ha tornat la il·lusió al sector. Hem demostrat que si fem 
les coses bé i cuidem el consumidor que vol qualitat i no 
només mira el preu, tenim molt futur.

Com seria la fleca actualment si no hagués tingut el 
lideratge i l’empenta del Gremi?
El pitjor que pot passar a una casa és que no hi hagi 
lideratge i estructura, perquè això és el campi qui pugui 
i no porta enlloc. De la unió, democràticament estruc-
turada, han sortit els països forts i les associacions 
grosses. La campanya d’aturada de llums, la podia fer 
un flequer tot sol? O el conveni que tenim a portes, el 
podria negociar cada flequer pel seu compte? No, ve-
ritat? Per això necessitem els gremis i les associacions. 
Tenim molt futur, sempre que es basi en una unió potent 
per fer-nos escoltar davant els diferents nivells de govern. 
Només amb una associació forta es pot negociar amb les 

“Des del Gremi, jo 
personalment, i els que venen 
darrere, ens comprometem a 
fer tot el que puguem perquè 
els nostres flequers no hagin 
de tancar”

administracions per demanar les justes demandes del sector.
Ara estem en conversacions amb el Ministeri i la Con-
selleria d’Agricultura per impulsar els blats propis i així 
no dependre de les importacions. Aquestes coses no les 
podem fer sols. I no solament nosaltres com a sector! Ens 
hem de posar també d’acord amb els pagesos, els farinai-
res, el sector de la maquinària,... Tots formem part d’una 
sola família: la família del pa.

Quin missatge té per als flequers que estan molt preo-
cupats per la viabilitat del seu negoci?
Encara que pugui semblar un cant al vent, la veritat és 
que, si perdem l’esperança, malament anirem. Des del 
Gremi, jo personalment i els que venen darrere, ens po-
dem comprometre a fer tot el que puguem i lluitar amb 
totes les nostres forces perquè el seu negoci no tanqui. 
De fet, abans de la crisi actual, estàvem treballant amb 
la Generalitat en un pla per tornar a obrir botigues als 
pobles i fer renéixer la fleca de barri. La missió del Gre-
mi és parlar amb tothom, trencar-se el cap i moure cel i 
terra per poder salvar als nostres germans forners. Però, 
per fer-ho, no podem perdre l’esperança.



Una de les iniciatives que ha portat a terme el Gremi de 
Flequers de la Província de Barcelona per tal de buscar solu-
cions davant la pujada de preus de l’energia i de les matèries 
primeres, i alhora fer força de cara a exigir a les administracions 
actuacions que serveixin per pal·liar aquesta situació, ha estat 
reunir-se amb la Confederació Empresarial de la Micro, Petita 
i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), de la qual el Gremi 
forma part i amb la que manté una excel·lent i fluida relació.
El president del Gremi, Andreu Llargués, juntament amb Jordi 
Morera, vicepresident, i Carles Cotonat, secretari general, van 
ser rebuts a les oficines centrals de PIMEC a Barcelona per Jo-
sep Ginesta, secretari general de Pimec Catalunya, i Sílvia Miró, 
directora de l’Àrea de Treball d’aquesta entitat, amb l’objectiu 
de tractar els problemes que afecten la fleca catalana, i es-
pecialment l’actual problemàtica inflacionària que afecta els 
costos de producció i els preus de l’energia i que està posant en 
risc la viabilitat de moltes petites empreses i negocis.
El secretari general Ginesta ha respost les preguntes de NEWS-
PA sobre aquesta reunió, la relació entre PIMEC i el Gremi i les 
accions per pal·liar la delicada situació que viuen les micro, 
petites i mitjanes empreses (mipimes), com són la gran majoria 
de les fleques, de Catalunya.

Quins temes s’han abordat a la reunió i a quines conclusions 
heu arribat?
A la reunió s’ha abordat les accions dutes a terme pel 
Gremi de Flequers, i des de PIMEC s’han explicat les 
mesures adoptades en els àmbits de l’encariment dels 
costos energètics, tant en l’àmbit de la regulació de les 
mesures d’eficiència energètica, com en la fixació de 
preus i l’excepció espanyola, mesures que s’han de-
fensat en els espais de participació tant a Catalunya, 
com a Espanya com en l’àmbit de la UE. En aquest 
sentit, s’ha posat en relleu la necessitat de continuar 
exigint mesures, i en especial, la possibilitat que hi 
hagi una tarifa energètica específica per a micro, 
petites i mitjanes empreses (mipimes) , tal com ha 
acordat darrerament el Consell de Ministres d’Energia 
de la UE. També s’ha abordat la dificultat de tancar 
acords en matèria de negociació col · lectiva, per la 
tensió inflacionària que s’està vivint, però també amb 
la pèrdua de marges de les fleques que no permeten 
assumir més costos. Aquesta realitat no és exclusiva 

Entrevista a Josep Ginesta, secretari general de la Confederació Empresarial de 

la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)

“HEM D’EXIGIR UNA TARIFA ENERGÈTICA ESPECÍFICA PER A MICRO, 
PETITES I MITJANES EMPRESES (MIPIMES), TAL COM HA ACORDAT 
DARRERAMENT EL CONSELL DE MINISTRES D’ENERGIA DE LA UE”

“És fonamental que l’àmbit 
empresarial reforci 
l’associacionisme, la participació 
gremial, per tal que les mipimes 
puguin ocupar el seu espai en la 
construcció de les solucions amb 
propostes”
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del sector, i per això des de PIMEC s’està intentant anar 
introduint altres elements a la negociació col·lectiva com 
la productivitat.

Quines són les principals problemàtiques que afronten avui 
en dia les petites i mitjanes empreses de Catalunya i què 
proposeu per mitigar-les?
Ens enfrontem a un context postcovid que està comportant 
que s’ajuntin crisis de causes i afectacions diferents, però 
que dificulten la recuperació i reactivació que havíem ini-
ciat. L’encariment de subministraments i del transport, el 
trencament de cadenes de subministrament, l’encariment 
de l’energia i d’altres productes, com els cereals, pel con-
flicte bèl·lic del nord d’Europa, i la tensió inflacionària 
que ha comportat. Tot un seguit de problemàtiques que 
s’han afegit a les dificultats dels governs, sovint amb mino-
ries, per prendre decisions a curt termini i adoptar les millors 
mesures que requereixen consensos. Per mitigar-les des de 
PIMEC som del parer que cal construir i teixir els millors 
consensos, amb el diàleg i la negociació, tant a nivell po-
lític per part dels Governs i els parlaments, com a nivell de 
reforçament dels espais de concertació i diàleg social. En 
aquest sentit, és fonamental que l’àmbit empresarial reforci 
l’associacionisme, la participació gremial, que generi debats 
i aporti les problemàtiques concretes, perquè el món em-
presarial, especialment el de les mipimes, pugui ocupar el 
seu espai en la construcció de les solucions amb propostes. 
És important que des de PIMEC es segueixi identificant 
des dels seus gremis i associacions, les problemàtiques més 
rellevants, i que després amb l’anàlisi i reflexió al voltant 
de les dades i indicadors, fa les millors propostes per a la 
defensa dels interessos del món empresarial. 

En concret, quina és la situació actual de la fleca i cap on 
creu que deu caminar? 
Des de PIMEC pensem que la fleca ha de poder superar les 
crisis actuals que afecten la seva viabilitat, i que no tenen 
a veure sempre amb el mateix sector sinó que provenen 
d’altres factors exògens. I els ha de superar assumint que 
en algunes qüestions caldrà una reconversió del sector 
per adaptar-se a les noves realitats com en matèria 
d’eficiència energètica. Com en altres àmbits del comerç, 
l’especialització, la proximitat, la qualitat, i el valor afegit 
que comporta, seran probablement determinants en el 
futur del sector.

Quines conclusions treu la iniciativa del sector flequer el 
passat 28 d’octubre amb l’apagada de llums a les fleques? 
Va ser una mesura que va permetre, novament, situar 
les problemàtiques del sector en aquesta qüestió tan 
complexa; l’encariment dels costos energètics. Aques-
ta acció ens ha permès continuar situant a l’agenda 
de les decisions polítiques i econòmiques que s’han de 
prendre la pèrdua de marge, i risc de viabilitat, que 
comporta aquest gran encariment de costos energètics 
a un sector de primera necessitat i que alhora impacta 
en les condicions de vida de tota la ciutadania.

Com valora l’aportació del Gremi de Flequers de la 
Província de Barcelona a Pimec? 
Per a PIMEC, agregar la representació dels gremis, 
associacions i socis col · lectius , és essencial per 
poder acomplir la seva funció d’organització empre-
sarial més representativa. La capacitat demostrada 
del Gremi de Flequers d’aglutinar les inquietuds i 
necessitats dels flequers, esdevé especialment im-
portant, sobretot en moments complicats com els 
que estem vivint.

“A la fleca, com en 
altres àmbits del comerç, 
l’especialització, la proximitat, 
la qualitat i el valor afegit que 
comporta, seran determinants 
en el futur del sector”

“Caldrà una reconversió del sector per adaptar-se a les noves 
realitats, com en matèria d’eficiència energètica”

“La capacitat demostrada del 
Gremi de Flequers d’aglutinar 
les inquietuds i necessitats dels 
flequers, esdevé especialment 
important, sobretot en 
moments complicats com 
els que estem vivint”
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celona, i el Gremi de Peixaters de Catalunya, 
la fleca va alertar de la sostinguda i desbocada 
pujada de tots els costos energètics, necessaris, 
per l’elaboració i comercialització dels aliments. 
Aquestes entitats, que en conjunt, represen-
ten 17.306 mil empreses, 20.353 establiments 
i 55.429 mil persones ocupades, van denunciar 
que “aquesta situació està agreujant els proble-
mes que tradicionalment ja amenacen al comerç 
de proximitat, i que si no es reverteix l’abans 
possible afectarà negativament al sosteniment 
dels llocs de treball, a l’economia de les famílies 
afectades, al teixit productiu, l’estructura comer-
cial capdavantera i identitària del nostre país, i a la 
salut dels consumidors, doncs no s’ha d’oblidar que 
el producte fresc, pròxim de qualitat i referència, és 
el fonament d’una alimentació que ha de garantir 
el desenvolupament adequat de les nostres ge-
neracions futures, i abocarà a un desert comer-
cial que ens perjudicarà a tots plegats. I no només 
patirem una pèrdua de teixit comercial, també els 
oficis i la professionalitat dels artesans que man-
tenen la nostra diversa cultura gastronòmica”, 
remataven.

Reunió amb PIMEC
I no només això, sinó que el Gremi va am-

pliar una mica més el radi d’acció per poder 
tenir més força en la denúncia de la situa-
ció desesperada que viu el sector, juntament 
amb molts altres. Així, la fleca es va coordinar 
també amb la Confederació Empresarial de la 
Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 
(PIMEC) per buscar i exigir solucions, mitjan-
çant, entre altres accions, una decisiva reunió 
a les oficines centrals de PIMEC a Catalunya. A 
més de la problemàtica inflacionària, també es 
van tractar altres temes d’interés per al sector, 
com la defensa de la degustació, el foment de 
la formació i les polítiques actives d’ocupació 
i la necessitat d’implantar mesures per presti-
giar els oficis i garantir el relleu generacional 
als negocis flequers.

Acció comunicativa
El Gremi també ha portat a terme una intensa ac-

tivitat comunicativa i mediàtica per fer partícip 
la ciutadania de la situació de la fleca.

En aquest punt, el dia 28 d’octubre el secre-
tari general del Gremi, Carles Cotonat, va interve-
nir al programa “Tot es mou” de TV3 per valorar 
el seguiment de l’aturada de les fleques al ma-
tí.

En la seva intervenció, va destacar que el crit 
alertador de les fleques i altres comerços per 
l’encariment dels preus de l’energia va tenir ”molt 
bona acollida perquè és una cosa que afecta a 
tots els sectors”. 

També es va abordar la creixent desaparició 
d’aquests negocis i va alertar que el 15% de 
fleques artesanes que han tancat durant aquest 
2022. Tot i això, incidia en el fet que ”encara és 
molt d’hora per dir si el tancament és a causa del 

preu de l’energia o altres causes com l’endeuta-
ment, arrel la pandèmia” i alerta que “el dramàtic 
és el que pot venir el 2023“.

En una altre acció, la vicepresidenta del Gremi, 
Mònica Gregori, i el secretari general, Carles 
Cotonat, van ser entrevistats a Ràdio 4 de RNE. 
“S’han patit moltes crisis, però mai una d’aquesta 
dimensió”, va assenyalar Gregori, que va incidir 
que “després de dos anys de pandèmia, hem sortit 
com hem pogut i ara quan aixequem el vol, ens ve 
de cop aquesta bogeria en l’àmbit de matèries pri-
meres fresques com la farina, la llet, els ous, la man-
tega, l’oli, i ara la bogeria energètica”.

També va parlar de tres possibles escenaris: “en 
primer lloc, podem baixar qualitat, però no ho con-
templem perquè hem lluitat durant els últims anys 
amb el Gremi per recuperar l’artesania, tornar a 
fer pans de qualitat amb llargues fermentaci-
ons, amb farines de proximitat i de qualitat. Una 
segona sortida és baixar quantitat de producte, 
que no ens sembla ètic ni viable per nosaltres. 
Finalment, apujar preu i alimentar la bèstia de la 
inflació, que evidentment, tampoc ens agrada”, va 
advertir.

Ens sortirem
Per la seva banda, Andreu Llargués va acudir a 

l’informatiu ‘Hora 14’ de la Cadena SER Catalunya 

per exposar la situació de la fleca. Durant la seva 
intervenció, va incidir principalment en el risc de 
desaparició de les fleques: “han tancat i estan 
tancant moltes fleques, algunes amb derivacions 
socials importants perquè molts són forners de po-
bles petits que abasteixen altres pobles. Han hagut 
de tancar perquè és impossible d’aguantar la situa-
ció. Veníem de problemes econòmics amb la guerra 
del pa barat, on nosaltres no podíem oferir el pa 
de qualitat que volem fer als preus d’alguns llocs. 
Però d’aquesta última no sé si s’aguantarà. Estem 
parlant d’una qüestió de viabilitat, de què existeixi 
la fleca com la coneixem. No sé si podrem resistir 
dos mesos més”, va advertir.

“Demanem que les administracions controlin 
la pujada de preus de l’energia i ens garanteixin 
uns preus fixos durant un temps. Demanem 
una garantia que tindrem farina l’any que ve 
i que el preu dels cereals estarà controlat”, va 
reclamar el president del Gremi. “Som conscients 
que ens devem al consumidor i que volem ofe-
rir-lo un pa de qualitat. No volem perjudicar el 
consumidor”, va afegir.

Emperò, Llargués va finalitzar l’entrevista 
amb un missatge esperançador: “Però dic una 
cosa, amb els anys que portem de forners, jo crec 
que ens sortirem. La fleca sempre s’ha sortit”. 
NEWSPA

Foto: A dalt, el president del Gremi i la Federació Catalana d’Associacions de Gremis de 
Flequers, Andreu Llargués, i el secretari general del Gremi, Carles Cotonat, a la trobada 
dels gremis de l’alimentació. A baix, El president, el vicepresident Morera i el secretari 
General del Gremi a la reunió amb PIMEC. 

“Encara és molt d’hora per dir si el tancament 
és a causa del preu de l’energia o altres causes 
com l’endeutament, arrel la pandèmia”
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L a FAO ( Organit zac ió  de 
les Nacions Unides per a 
l’Alimentació i l ’Agricul-
tura )  ha  de c lar at  2016 

c om l ’A ny  In t e rnac iona l  d e l s  L l e -
gums. L’objectiu va estar conscienci-
ar a la població sobre els avantatges 
d’aquestes llavors com a part d’una 
dieta nutritiva, saludable i sostenible, 
promocionant el  seu cult iu  i  e l  seu 
consum. A Espanya, f ins a la dècada 
de 1960 es consumien gairebé diàri-
ament ,  però ,  actualment ,  només es 
mengen  una  vegada  a  l a  s e tmana , 
una tendència preocupant .

Els llegums són un tipus de llegu-
minoses que es cullen per a obtenir 
la llavor seca. Es coneixen nombroses 
varietats que es conreen i consumei-
xen en diferent s  regions  del  món i 
han estat una part essencial de la di-
eta de l’home durant segles i ,  també, 
un component destacat  en la  dieta 
mediterrània. Cal no oblidar que una 
de les característiques d’aquesta di-
eta és l’abundància d’aliments d’ori-
gen vegetal, entre ells , els llegums.

Les mongetes (Phaseolus vulgaris ) , 

blanques o pintes, grans o petites –les 
més abundants i diverses en la nostra 
geograf ia–, els cigrons (Cicer arieti-
num) , les llenties (Lens culinaris ) , els 
pèsols (Pisum sativum) , les faves se-
ques (Vicia faba) , la soia Glycine soia) 
o el cacauet (Arachis hypogaea) són les 
més conegudes i consumides.

La soia i el cacauet , es diferencien 
de la resta perquè tenen molta major 
quantitat de greix, 3/4 i 49% , respec-
tivament, i per això s’usen també per a 
obtenir oli. 

Dins dels llegums no s’inclouen les 
que es cullen i consumeixen verds (per 
e xemple ,  pèsols ,  f aves ,  feso ls  ten-
dres…) , que es classifiquen com a hor-
talisses. A Espanya, fins a la dècada de 
1960 es consumien gairebé diàriament. 
El 1964, el consum de llegums era de 41 
grams (en cru) per persona i dia (287 
g /setmana) , segons dades de l’Estu-
di Nacional de Nutrició i Alimentació 
(ENNA) .

No obstant això, des de llavors , per 
diversos motius, han perdut prestigi i 
han estat substituïdes per altres ali-
ments, generalment d’origen animal, i 

en els últims anys el seu consum pràc-
ticament s’ha reduït a més de la meitat. 
L’any 2011, era de 18 grams /persona 
i dia (126 g /setmana) , tal com revela 
l’Enquesta ENIDE.

Actualment , els llegums es consu-
meixen, majoritàriament, una vegada 
a la setmana (principalment llenties 
i  c igrons ) ,  encara  que un 5 % de la 
població no les menja mai. Aquestes 
x i f re s  s ón  p reocupant s  p erquè  e l s 
llegums són un dels ingredients més 
nutritius , econòmics i versàtils de la 
nostra dieta. 

 Una font de proteïnes
Són una excel · lent font de proteï-

nes (20-40 %) de molt bona qualitat , 
especialment ,  quan es consumeixen 
amb altres aliments com els cereals 

Tècnica dels productes artesans

Els llegums
Quin tipus de llegums hi ha? Quines farines podem extreure dels 
llegums? 

MANEL CORTÉS
L A  T È C N I C A  D E L  P A  E N  V E U  A L T A

Els llegums han estat 
una part essencial de la 
dieta de l’home durant 
segles
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La farina de soia conté importants nutrients i 
gairebé no aporta hidrats de carbonimentre que 
la farina de cigrons és una alternativa aromàtica a 
les clàssiques farines de cereals

donant lloc a una proteïna completa. 
Aquest és  el  cas  de l ’as sociació l le-
gums i arròs o pasta que és la base de 
nombrosos plats en moltes parts del 
món. La zuppa di legumi dels italians , 
els frijoles amb arròs dels mexicans , 
els llegums amb blat dels hindús o els 
tradicionals potatges del nostre país 
són un clar exemple de l’aplicació em-
pírica d’un fet que posteriorment ha 
estat comprovat experimentalment . 
Aquesta complementació proteica és 
impor tant  en  le s  diete s  de  le s  per-
sones vegetarianes . A més a més , no 
tenen gluten.

Una visió general d’algu-
nes varietats individuals

La soia
La soia per tany a la família de les 

lleguminoses i és originària de la Xi-
na ,  e l  J apó  i  e l  sud- e s t  as iàt i c .  No 
obstant  això ,  la  so ia  s ’ha  conver t it 
en una par t  integral  del  menú en el 
nostre món occidental .  Per tant ,  els 
llegums ara també es conreen i cullen 
a Europa. Però especialment Amèrica 
del Sud, els EUA i el Canadà es troben 
entre les principals àrees de cultiu en 
l’actualitat .

En aquestes àrees , la proporció de 
p lante s  genèt ic ament  modif ic ades 
e s t à  augment ant ,  p er  l a  qual  c os a 
l ’agricultura orgànica és cada vega-
da més rellevant .  En general ,  la soia 
necessita entre 150 i  180 dies per a 
créixer per complet .

La soia molt versàtil en la seva for-
ma de farina .  L a farina de soia con-
té importants nutrients i  gairebé no 
aporta hidrats de carboni, la qual co-
sa resulta especialment interessant 
per als amants de les dietes baixes en 
carbohidrats . 

Quina és la temporada de la soia?
L a l leguminosa as iàt ica  prefereix 

temperatures més altes per a una sem-
bra perfecta. Per tant, l’època ideal de 
sembra de la soia és entre abril i prin-
cipis de maig. Després es recol · lecta 
entre juliol i  agost .  No obstant això, 
la farina de soia està disponible en els 
supermercats durant tot l’any.

Un gust diferent
En termes de sabor, la farina de soia 

blanqueja la massa. Té un sabor que 
recorda a les nous i és ideal per a en-
fornar. Tanmateix , el sabor de la soia, 

que a vegades pot resultar una mica 
malteada, no és del gust de tot el món.

El cigró (farina)
La farina de cigrons és una alterna-

tiva aromàtica a les clàssiques farines 
de  cereals ,  que  s ’e labora  a  base  de 
cigrons . El cigró és una de les plantes 
conreade s  mé s  ant igue s  i  ha  e s t at 
un aliment impor tant durant milers 
d ’any s ,  e sp e c ia lment  en  p a ï s o s  de 
Mitjà Orient .

Amb la seva nota oriental ,  dolça i 
de  nou ,  la  f ar ina  de  c igrons  e s  pot 
utilit zar tant per a plats dolços com 
salat s .  La farina de cigrons combina 
especialment bé amb espècies orientals 
i mediterrànies com el comí, el pebre 

roig, l’all, el coriandre i la canyella. La 
farina sense gluten amb el seu delicat 
color groc també és un aglutinant ideal. 
També es pot barrejar amb farina de 
blat ,  aconseguint així uns productes 
alts en proteïnes i  d’un color i  sabor 
molt característic. 

Quin és el seu origen?
L a  f ar ina  de  c igrons  e s t à  f e t a  de 

c igrons  s ec s  i  f inalment  molt s .  E l s 
l legums es conreen principalment a 
Turquia, l’Índia, Àfrica del Nord i el Pa-
kistan.

Quan està disponible
La farina de cigrons està disponible 

tot l’any.
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Llenties (farina)
La farina de llentia, cada vegada més 

tenen cada vegada més major demanda. 
Com a regla general, la farina de llentia no 
sols s’usa en productes sense gluten, sinó 
també productes vegans, sempre que no 
continguin ou, també s’usa per a fer pro-
ductes sense gluten pel seu alt percentatge 
en proteïna.

Els diferents tipus de llenties es fan ser-
vir sovint en plats vegans perquè aporten 
varietat al menú i puntuen amb proteïnes 
vegetals. Per aquesta raó, s’utilitza la farina 
per a fer fideus de llenties que són populars 
entre els fanàtics del fitness o s’usen en la 
cuina baixa en carbohidrats. La pasta de 
llegums no sols s’elabora a base de farina de 
llenties, sinó també d’altres llegums com la 
soia, cigrons, pèsols o de mongetes negres. 

D’on prové? 
S’han trobat llenties en excavacions ar-

queològiques en les ribes del riu Eufrates 
que es remunten a l’any 8.000 a. C. i hi ha 
evidència que els egipcis, romans i hebreus 
van menjar aquesta lleguminosa.

Quina és la temporada de llenties?
Les llenties es poden comprar durant 

tot l’any.

Mongetes blanques
Quina diferència hi ha entre mongetes i 

“frijoles”? No hi ha diferències, són el mateix 
,però en llatinoamericana s’utilitza “frijol” i 
“judia”; a Espanya “judía”, “alubia” o “habichu-
ela”, tot i que tots tres són sinònims.

La majoria de la gent només coneix les 
mongetes blanques de llauna i com a ingre-
dients en guisats. És una pena, perquè amb 
la seva versatilitat, el seu sabor especial i els 
seus ingredients saludables, definitivament 
mereixen més atenció.

Farina de mongeta
Encara que a Europa el terme “farina” se 

sol aplicar de manera genèrica a l’elaborada 
amb blat, la veritat és que aquesta fina pols 
que ha constituït la base fonamental del pa 
des de temps immemorials pot extreure’s 
d’altres vegetals: cereals, com el blat de 
moro, l’arròs i l’ordi, i llegums, com els ci-
grons, els pèsols i les faves.

Faves 
A continuació us explico que és el que 

s’ha de saber sobre les faves.
Existien faves des de l’Edat de Pedra, i en 

aquest país s’utilitzaran un aliment impor-
tant fins que es van introduir les patates 
fins i tot les mongetes. Ara és completa-
ment diferent, perquè som honestos: Qui 
sap de faves!

Només pocs coneixedors saben què hi ha 
darrere dels segons noms menys eufònics, 
com a “faves”, “frijol de camp” o “frijol de 
cavall”. Finalment, però no menys impor-
tant, això es deu a la seva aparença bastant 
discreta: la verdura amb la pell gruixuda 
no fa que els objectes del “desig gurmet” 
poguessin estar amagats en el seu interior.

No obstant això, es requereix diligència 
per a apoderar-se dels delicats grans verds, 
cruixents, suaus i saborosos. I aquesta és 
una altra raó perquè molts renunciïn a les 
verdures fines en cas de dubte. 

Per cert, el nom és enganyós: en veritat, 
les faves no són un tipus de frijol en ab-
solut, sinó que pertanyen a la família dels 
pèsols.

S’obté en moldre les faves després de desprendre’s de la 
pela, perquè tot el que quedi sigui farina.

La fava es distingeix per la seva aparença externa, és una de 
les plantes més antigues conreades per l’home. Pertany a la 
família Papilionaceae, sota l’ordre Leguminosae. Els hebreus 
ja ho barrejaven amb farina per a fer pa. A França, a partir 
del segle XIX, la farina de faves s’utilitzava com a millorant 
en la panificació per a donar, segons els experts de l’època, 
una massa “més ferma” i “més llarga” i una fermentació “més 
regular”.

Definició
La farina de fava usada en la panificació es comporta com 

a oxidant a través d’un enzim (lipoxigenasa) que existeix de 
manera natural en les llavors de fava. Les proteïnes que apor-
ta la farina de faves són un excel· lent aliment per al llevat, a 
la qual assegura el seu creixement i vida activa durant la fer-
mentació del pa. De fet, el llevat té una necessitat imperiosa 
de nitrogen (proteïnes) i sucres.

Posició reguladora
La farina de faves està autoritzada en la panificació des 

d’abans 1852 a França. S’autoritza el seu ús en farines pani-
ficables a una taxa màxima del 2%. 

Rol i accions específiques
La farina de faves, per la seva riquesa en lipoxigenasa i 

proteïnes:
• Millora la maquinabilitat: capacitat de la massa per a su-

portar operacions manuals o mecàniques de dividir, arrodonir 
i per a millorar el seu format. 

• Millora la tolerància: capacitat de la pasta per a suportar 
variacions més o menys important de la durada de la fermen-
tació panària. 

• Blanqueja la molla per acció de la lipoxigenasa, sobre els 
pigments continguts en la farina de blat i en proporció a la 
intensitat del pastat.

• Regula la fermentació, millora el volum dels pans en el 
pastat.

Farina de faves

www.debic.com Síguenos: debic_es Debic España Debic. Hecha para manos profesionales. 
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roscones de navidad.
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PIZZA DE LLEGUMS

INGREDIENTS 

Ingredients massa 

• 880  g de farina de força de blat W 250 
• 100  g de farina d’arròs 
• 20    g de farina de soia o mongeta  
• 200  g de massa mare base levain 
• 20    g de sal 
• 12    g de llevat fresc 
• 100  g de oli d’oliva 
• 450  g d’aigua aprox. 

PROCEDIMENT 
 
• Pastar fins a aconseguir formar el 
gluten
• Pes peces de 220 g 
• Boleiar i posar en caixes de plàstic 
untar lleugerament per damunt amb 
oli d’oliva. 
• Tapar bé les boles amb un plàstic dins 
de les caixes. 
• Repòs en bola mínim de 12h, màxim 
de 24 hores 
• Deixar a temperatura ambient les 
boles i acabar de donar-li forma rodona 
del diàmetre desitjat amb les mans.
• Posar  en cada massa  4 0 g  de 
tomàquet triturat amb una cullera amb 
una mica de sal i pebre. 
• Acabar per damunt; espàrrecs , 
cigrons, mongetes, faves, albergínies 
i formatge ratllat fumat. 
• Enfornar en forn de sola a 280 °C. Es 
poden precoure. 
• Optatiu; sofregir lleugerament 
aquests ingredients amb oli d’oliva i 
vi, especiar amb paprika, fonoll i sal 
al gust. 

www.debic.com Síguenos: debic_es Debic España Debic. Hecha para manos profesionales. 
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E l sègol és un cereal que es porta 
utilitzant des del Neolític. Suposa 
una gran font de proteïnes, fibra i 

carbohidrats d’absorció lenta, a més és ric en 
vitamina B, fòsfor, ferro i calci.

Existeixen diferents usos per al sègol:
1-Farina: Es tracta del gra de sègol molt per 
a diferents preparacions, com a pa, bunyols, 
hamburgueses o bescuits. 
2-Gra sencer: Pot utilitzar-se en amanides o 
guisats, afegint un sabor i una textura parti-
cular molt agradable. 
3-Flocs: Afegits a batuts, iogurts o pastissos. 
4-Aigua de sègol: Beguda molt comuna en 
alguns països.

De tots aquests usos, el més estès és el 

de pa de sègol. Té un color fosc i un sabor 
una mica més amarg que el del pa blanc. Ge-
neralment, la molla és humida i triga més a 
endurir-se.

Propietats del pa de sègol
En primer lloc, com hem comentat, la pri-

mera característica del pa de sègol és el seu 
alt contingut en carbohidrats d’absorció 
lenta .  Els  carbohidrats complexos o 
d’absorció lenta són molt beneficiosos per 
a la salut, eviten els pics de glucèmia en 
acabar de menjar, ja que eleven els nivells 
de sucre de manera progressiva. Per això, el 
pa de sègol és un aliment molt recomanable 
per a persones que pateixin diabetis. Així ma-

teix, en tenir un alt contingut de carbohidrats 
complexos, genera més sacietat i regula els 
nivells de colesterol.

En segon lloc, aporta 6 grams de fibra per 
cada 100 grams, la qual cosa és molt recoma-
nable per a tractar el sobrepès, ja que aporta 
sacietat. Per si no fos prou, la fibra afavoreix 
la flora intestinal, defensant a l’organisme 
d’agents nocius com a virus o bacteris. Final-
ment, la fibra ajuda a millorar el trànsit intes-
tinal, per la qual cosa et sentiràs més lleuger. 

Per a Nadal ho he elaborat en forma de 
tortell amb fruita seca (albercoc, nabius, nous 
i espècies (anís, lavanda ), que a nivell nutri-
cional és el top, a més de combinar molt bé 
amb les festivitats.NEWSPA

Pa de sègol

MATT VALETTE
PA AMB FARINA DE SÈGOL 

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

Una alternativa rica en fibra i vitamines que agrada a tothom! 
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Recepta 

col .leccionable 

a la pàg. 46
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INGREDIENTS / 
PROCEDIMENT

PRIMER PASTAT
1000 g farina de sègol
1000 g d’aigua 45ºC
- Barrejar durant 30 segons
- Afegir 500 g de massa mare de 
sègol i pastar 2 minuts, allisar, 
tapar i fermentar 1’30h (ambient)

SEGON PASTAT
500 g de farina de sègol
500 g d’aigua 45ºC
35 g de sal
- Barrejar els dos pastats 2’, allisar 
amb aigua i tapar. 

- Fermentar 45’ a temperatura 
ambient

100% sègol

Pesar 1 kg de massa en banneton 
amb farina, remoure i aixafar la 
massa.

Donar forma i fermentar 15 minuts 
aproximadament

Coure 40 minuts i deixar 20 minutos 
més amb la porta oberta. 

1 2

4
Enfornar a 260°c i baixar el forn a 
240°c

3



MATT VALETTE 
CROISSANT FARCIT DE CREMA 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 aquesta recepta bicolor vermella, farcida de vainilla i 
gerds, traslladareu als clients directament a les festes

Un croissant nadalenc

A questa peça de fleca de full és 
d’origen austríac, encara que pos-
teriorment la seva versió fullada es 

va desenvolupar a França i és allí des d’on es va 
arrencar la seva projecció mundial. La seva crea-
ció se situa a la Viena (Àustria) del Segle XVII, 
durant el setge de les tropes de l’Imperi Turc.

Valoració nutricional
Els ingredients bàsics (farina, mantega o un 

altre greix vegetal o animal, sucre i llevat) són 
els que determinen el seu valor energètic i nu-
tricional. Són aliments que aporten hidrats de 

carboni complexos, fibra, vitamines i minerals 
i altres nutrients de gran valor nutricional, a 
més de ser una bona font d’energia. Un altre 
ingredient del croissant és la sal, per la qual 
cosa és una font de sodi.

Per a nadal ho he elaborat amb un bicolor 
vermell que recorda nadal, farcit d’una crema 
pastissera de vainilla de Madagascar i mel-
melada de gerd.

Elaboració
Per fer la pasta de full, pastarem tots els 

ingredients junts 5 minuts en primera ve-

locitat i 7 minuts més en segona velocitat 
per obtenir una massa elàstica. En treure la 
massa, dividirla en blocs i reservar a la nevera 
fins l’endemà. Amb la pasta de full vermella, 
fem el mateix.  

L’endemà, plegar la massa amb la mntega 
i congelar 20 minuts. Després, donar la for-
marma de croisant, fermentar 2h 30 minuts a 
27ºC i finalment coure els croissants a 170ºC. 

En sortir del forn,pintar en almívar, far-
cir amb crema de vainilla de Madagascar i 
mermelada i a fer gaudir d’aquesta explosió 
deliciosa a la boca! NEWSPA
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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

MATT VALETTE 
CROISSANT FARCIT DE CREMA I GERDS

Recepta 

col .leccionable 

a la pàg.46

INGREDIENTS

1000 g  de farina T45
20 g de sal
140 g de sucre
50 g de llevat premsat
120 g de mantega
50 g d’ou
170 g d’aigua
250 g de llet

Bicolor i farcit

Enrotllar i posar a 
fermentar 2h 30’ a 27°c.

65 

Al treure la massa 
disposar la part de color 
a dalt del bloc.

Laminar a 35 cm d’ample, 
girar el bastó i laminar 
fins a 3,5 cm.

3 4

Dividir la massa en blocs 
de 1 kg. Deixar arrencar 
30mn i guardar en la 
nevera a 3/4 graus fins a 
l’endemà.

L’endemà, tancar la 
mantega dins, donar 
un plec doble i un plec 
simple i guardar 30 
minuts en el congelador.

1

Coure els Croissant 16mn 
a 170°c i en sortir del forn 
pintar amb almívar.

2

Farcir amb crema de 
vainilla de Madagascar

87
I farcir, també, amb 
mermerlada de gerds
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Text: Bernat Garau

Un any més,el Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural de la Generalitat 

de Catalunya ha celebrat l’acte de lliurament 
dels Diplomes de Mestre Artesà Alimentari i el 
Premi Jove Artesà Alimentari Innovador cor-
responents a les convocatòries de 2021 i 2022.

En un acte solemne celebrat a l’Auridori Once, 
la consellera i el secretari d’alimentació del depar-
tament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, Teresa Jordà i Carmelo Mòdol, i Joan Gòdia, 
director general d’Empreses Agroalimentàries, 
Qualitat i Gastronomia han lliurat els diplomes 
corresponents a dues convocatòries.

El Diploma de Mestre Artesà Alimentari signi-
fica el reconeixement per part de la Generalitat 
de Catalunya del mestratge excepcional amb 
què l’artesà exerceix el seu ofici, per la qual 
cosa només pot ser atorgat a persones a les 
quals se’ls pugui acreditar una llarga trajectòria 
professional reconeguda, domini tècnic del seu 
ofici, experiència i mèrits de caràcter extraordi-
nari en la seva pràctica.

 Aquest 2022, han estat reconeguts tres agre-
miats: Ramon Griñó, de Cal Tullet (L’Espluga de 
Francolí); Joan Pous, del Forn de Pa Pous (Santa 
Maria de Palautordera), i David Roca, del Forn de 
Barberà (Barberà del Vallès).

Ramon Griñó (Cal Tullet)
“Em dedico a l’ofici de forner des que vaig 

acabar els estudis l’any 1985, fa 35 anys. Però 
des de ben petits, a casa, sempre hem treballat 
ajudant a l’obrador, després de l’escola i els caps 
de setmana”, assenyala Ramón Griñó, forner 
de tercera generació al davant de Cal Tullet, 
que compta actualment amb tres obradors. 
“Les nostres especialitats de tota la vida són 
les coques de ceba i d’espinacs, seguides de 
les de forner i brioix. També el pa de pagès i les 
barres. Aquest últims anys hem incorporat els 
pans d’espelta i ecològics recuperant varietats de 
blats ancestrals. Segurament, una de les fites de 
les quals em sento més orgullós és haver pogut 
donar continuïtat al negoci familiar i fer que Cal 
Tullet tingui una història de més de cent anys al 

servei de la població de l’Espluga de Francolí i la 
Conca de Barberà. Ser forner és molt sacrificat però 
recompensa saber que tenim una clientela fidel, 
que ens estima i que, sobretot, valora els nostres 
productes artesans i de qualitat”, assegura.

Joan Pous (Forn Pous)
“Treballo de forner des del desembre de 2002. 

Tot i així, puc afegir que sempre he estat vin-
culat a la fleca de la família. De jove, en època 
de vacances de l’escola, ja ajudava als pares 
treballant a l’obrador o a la botiga”, indica Joan 
Pous. “Com a fita més important realitzada 
crec que puc mencionar el canvi global que 
juntament amb la meva dona hem aconseguit 
fer al Forn de Pa Pous, introduïnt més varietats 
de productes tant de pa com de brioixeria, i més 
endavant també de pastisseria. Els nombrosos 
cursos fets a l’escola del Gremi de Flequers de la 
Província de Barcelona, així com el fet de poder 
conèixer altres forners, amb qui intercanvia-
va experiències, van propiciar l’augment dels 
meus coneixements i les ganes de progressar”, 

Els mestres artesans  
reben el seu diploma 
La Generalitat lliura els Diplomes de Mestres Artesans 
Alimentaris corresponents a les convocatòries 2021 i 2022
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assenyala. “L’any 2011 vàrem col·laborar en la 
creació d’una nova coca per al nostre poble, la 
‘Coca de Palau’, encarregada per l’Àrea de turis-
me de l’Ajuntament. A dia d’avui elaborem tot el 
nostre producte de manera artesanal. Utilitzem 
formulacions on les matèries primeres són les 
bàsiques, naturals i sempre de qualitat. Treba-
llem amb la nostra massa mare que refresquem 
i cuidem cada dia. Treballem amb el concepte 
de fermentacions en bloc. Elaborem tot un nou 
ventall de pans amb productes afegits, com ara 
fruïts secs o llavors, pans de farines integrals o 
masses altament hidratades. He mirat de di-
fondre la cultura del pa i defensar els productes 
de fleca de diverses maneres: fent classes per 
nens a l’escola o al nostre obrador durant l’estiu, 
participant en les fires d’artesania i de Nadal del 
nostre poble”, explica.

David Roca (Forn de Barberà)
David Roca té més de 18 anys d’experiència a 

l’ofici. “L’any 2004 vaig adquirir un petit forn a 
Sabadell juntament amb la meva esposa, l’Eu-
làlia Valls, després de deixar la meva feina de 
jardiner. L’any 2014, juntament amb l’Eulàlia, 
vam reobrir el forn que havia estat regentat pels 
meus sogres, Jaume Valls i Carme Corominas. 
Un forn de més de 60 anys d’història”, incideix. 
“Al Forn de Barberà, situat a la Plaça de la Vila de 
Barberà del Vallès, comptem amb un obrador i 
un establiment de venda annex, on elaborem to-
ta mena de productes: des dels pans més bàsics, 
com la barra quart, la de mig o pans de viena a 
d’altres amb més complexitats tècniques, com 
poden ser els de cereals, espelta, pagès, pans 
d’alta hidratació, pans integrals i d’altres, tots 
ells elaborats amb masses mares de cultiu i amb 
llargues fermentacions (entre 18 i 24 hores) per 
aconseguir uns pans més digestius, aromàtics i 
amb una durabilitat més llarga. També elaborem 
tot tipus de brioixeria, productes de tempo-
rada, mones, coques de sant Joan, panellets i 
altres productes més innovadors, sempre amb 
productes de qualitat i farines de proximitat. 
Procurem estar al dia de les noves tendències 
del mercat, amb formació constant a l’Escola 
Andreu Llargués, on també tenim contacte 
amb diferents companys”, conclou. 

El reconeixement del Govern
En concloure l’entrega de premis, la con-

sellera va valorar la tasca de les federacions i 
gremis, així com la dels guardonats en l’edició. 
“Aquest reconeixement alaba la vostra feina. 
És una feina imprescindible, en majúscules. I 
els gremis i les federacions són claus, perquè 
amb la vostra activitat permanent i les escoles 
feu una tasca imprescindible per millorar i 
prestigiar el sector, una cosa importantíssi-

ma i vital pel país”, assegurava Jordà.
Tanmateix, ha reconegut la importància 

de  l’artesania alimentària pel país i del relleu 
generacional, l’escola i l’artesania, importan-
tíssim pel sector. “Tots els oficis estan arrelats 
a la cultura alimentària i apleguen una tradició 

molt important i que hem d’explicar molt més. 
L’objectiu de l’artesania alimentària és reconèi-
xer i fomentar els valors econòmics, culturals 
i socials que aquestes activitats signifiquen al 
país per contribuir a la preservació de les petites 
empreses”. NEWSPA

MESTRES AL PEU DEL CANÓ. A dalt, Joan Pous; enmig, David Roca, i a sota, Ramon Griñó. 
Els tres posen als seus respectius establiments.
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El diploma significa el 
reconeixement per part 
de la Generalitat del 
mestratge excepcional 
amb què l’artesà 
exerceix el seu ofici

En la convocatòria de 2021, tres agremiats han estat guardonats: Enric Bordas, de la fleca 
Santacreu (Viladecans); Albert Solà, del Forn de Pa Anfruns (Sant Celoni), i Antoni Vila, de Cal 
Forner (Montornès del Vallès), dels que ja vam parlar al número 233 de Newspa.

Diplomes de Mestres Artesans Alimentaris del 2021
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D urant l’acte de lliurament 
dels Diplomes de Mestre Ar-
tesà Alimentari, el Departa-
ment d’Acció Climàtica, Ali-

mentació i Agenda Rural també ha atorgat 
el Premi Jove Artesà Alimentari Innovador. 
L’agremiat David Rovira, d’Artipà (Taradell), ha 
rebut l’accèssit d’aquest guardó, que reconeix 
l’esforç dels joves en la recuperació, la inno-
vació, la diversificació i el disseny d’aquests 
productes.

“Fa 19 anys que faig de forner. Aconseguir 
fer créixer el negoci des de zero i veure com 
ha evolucionat, evoluciona i evolucionarà i 
com els clients confien amb el teu producte és 
una enorme satisfacció. També la creació de 
productes diferenciats de la competència m’ha 
fet arribar on sóc ara i també es una enorme 
satisfacció”, assegura. L’any 2013 va començar 

a casa fent proves de productes diferenciats. 
En veure que al seuentorn hi havia interès 
per aquest producte, es va llençar a obrir un 
forn-botiga al centre de Vic l’any 2014. “La 
idea era produir pa i productes de brioixeria 
i després vendre’ls jo mateix. Però, degut a 
la gran afluència de públic que em venia a 
comprar, al cap de dos mesos vaig començar a 
contractar venedores i un ajudant a l’obrador” 
explica Rovira.

Galetes i sense gluten
A part del pa, ens explica que va començar 

a especialitzar-se en galetes. “Vam anar crei-
xent fins que l’equip es va transformar amb 
3 venedores i 3 forners. L’any 2016 vam fer 
la botiga de Barcelona, i l’any 2017 ens vam 
traslladar de l’obrador de Vic de 30 m2 que 
se’ns havia fet petit, a una nau de 1.000 m2”. 

L’any 2020 van treure una línia de pa i 
galetes sense gluten certificada. El 2021 
van fer la certificació ecològica del CCPAE 
per tots els seus productes, ja que sempre 
han utilitzat matèria primera ecològica i de la 
màxima qualitat. “A dia d’avui ja tenim més de 
150 botigues on servim les nostres galetes a 
nivell nacional. Actualment, som 13 treballa-
dors i continuem invertint amb maquinaria i 
equips sostenibles per continuar creixent i 
avançant”, explica.  NEWSPA

L’agremiat, al front d’Artipà (Taradell), reconegut amb l’accèssit del 
Premi Jove Artesà Alimentari Innovador 2022

David Rovira, accèsit 
al Millor Jove Artesà

“La creació de productes 
diferenciats de la 
competència m’ha fet 
arribar on sóc ara”
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La nostra Escola ha format part 
del programa televisiu ‘Terra 
de Pa’, presentat pel mestre i 
divulgador flequer i agremiat 

Jordi Morera a VOTV.
El programa, que s’emetrà a partir 

del gener, acostarà als espectadors la 
cultura del pa, recorrent tot Catalunya 
per parlar amb forners, nutricionistes i 
restauradors per descobrir el món del 
pa al país i que els espectadors puguin 
conèixer com es treballa als obradors 
catalans.

El mitjà per excel·lència
“La televisió és el mitjà per excel·lència  

avui en dia. Per tant, per a la fleca és molt 
valuós un programa com aquest que di-
fundeix l’ofici de forner i posa en valor 
el pa com a aliment bàsic i saludable i el 

nostre llarg historial de sacrificat servei a  
la ciutadania”, assenyala Andreu Llargués, 
president del Gremi. 

En paraules de Morera, “a través de-
companys, forners, agricultors, gent de 
camp, gent de masses i de farina,  divul-
garem la cultura del pa, amb l’objectiu 
que això arribi la gent de tot Catalunya 
i poguem continuar valorant aquest 
producte que és tan històric, però que 
a vegades l’hem tingut en un segon pla. 
És un programa per donar-li l’importàn-
cia que realment té“, explica.

La formació és fonamental
La productora del programa, Alba No-

gueres, posa l’accent en que la formació 
dels flequers “és una part fonamental del 
món del pa. És per això que ens semblava 
fonamental venir a l’Escola Andreu Llar-

gués a conèixer la formació i el procés 
d’aprenentatge”.

Relleu generacional
Així, la nostra Escola apareixerà en un 

capítol de ‘Terra de Pa’ que tracta sobre 
la història del pa i el relleu generacional. 
“Venim a parlar amb l’Andreu Llargués, 
una persona molt culta i erudita que 
coneix molt bé la història de la fleca, i 
ho fem a l’Escola perquè és l’eina im-
prescindible per aquest relleu generaci-
onal. Sense Escola no hi ha formació, i 
sense formació no hi ha relleu”, destaca 
Morera.

El programa ‘Terra de Pa’ es començarà 
a emetre a partir del gener a VOTV i consta 
de 12 capítols en els quals podreu gaudir 
del món del pa des de diferents perspec-
tives. NEWSPA

L’Escola Andreu Llargués, 
protagonista a la TV
El centre formatiu participa al programa ‘Terra de Pa’, 
presentat pel mestre i agremiat Jordi Morera a VOTV
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La cap de Formació del Gremi, Montse Ruiz, ha informat els 
assistents sobre formació i feina al sector flequer

E l Gremi de Flequers de la Pro-
víncia de Barcelona i l’Escola de 
Flequers Andreu Llargués han 

participat recentment, amb estand propi, 
al Saló de l’Ocupació de Barcelona, amb 
l’objectiu de fer visible la gran necessitat 
de professionals que el sector té i les opor-
tunitats de feina que ofereix, així com la 
formació professional que realitza l’Escola 
per fer-ho possible. 

Hem estat en un espai a on diferents en-
titats hem ofert la formació necessària per 
desenvolupar els diferents oficis, i hem 
informat als diferents col·lectius que s’han 
apropat sobre la formació ocupacional que 
portem a terme a l’Escola, com els Certifi-
cats de Professionalitat de fleca i brioixeria 
i de pastisseria i confiteria.”, explica la res-
ponsable de Formació del Gremi, Montse 
Ruiz.  NEWSPA

L’Escola i el Gremi, amb estand 
propi al Saló de l’Ocupació



L a nostra Escola de Flequers 
té una raó de ser fonamen-
tal: ajudar els flequers a po-
der oferir els seus clients els 

productes que demanden i desitgen amb 
els màxims estàndards de qualitat. Amb 
aquesta vocació ben present, en les da-
rreres setmanes ha ofert una sèrie de 
cursos dedicats als principals productes i 
especialitats que es consumeixen durant 
la temporada de Nadal.

Així, durant el mes de novembre, es 
va impartir una master class enfocada 
en les noves tendències del panettone, 
un dels productes estrella de les Festes. 
Impartit pel director de l’Escola, Yohan 
Ferrant, el curs va mostrar tot el pro-

cés per elaborar un excel·lent panettone, 
des de l’elaboració de la massa mare, la 
cocció, els diferents tipus de glacejats i 
acabats i la conservació. A més del panet-
tone clàssic, es van elaborar quatre varie-
tats exclusives: gianduja amb avellanes 
caramel·litzades, festucs amb griotinnes, 
cafè amb ametlla torrada i canyella i po-
ma caramel·litzada.

Dues visions del panettone
La de Ferrant no ha estat l’única visió 

del panettone que ha ofert l ’Escola, 
ja que Toni Vera també ha impartit un 
monogràfic especial de Nadal que ha 
inclòs ,  a més d’aquesta especialitat 
italiana, altres productes nadalencs 

com els troncs i els tortells . Quant als 
primers, ha explorat diferents varietats 
clàssiques i revisades per a sorprendre els 
clients, com ara: tronc de pinya-coco-

L’Escola de Flequers Andreu Llargués ha ofert diversos cursos 
sobre les diferents especialitats que es consumeixen a les Festes

La fleca, ben formada de 
cara a Nadal

Panettones, tortells, 
torrons, galetes, 
polvorons, troncs de 
Nadal, mantegades i 
pans d’hivern, entre les 
especialitats 
impartides a l’Escola

FORMACIÓ
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passió, tronc de gerds i iogurt, tronc de 
mascarpone i cafè i tronc de xocolata i 
vainilla. Quant als tortells, ha abordat les 
masses de brioix comú, fullat i altres, com 
les masses de brioix amb xocolata. Així 
mateix, ha tractat els farcits de massapà, 
nata, cremes muntades i nates muntades 
amb fruites.

El torró no pot faltar
Per descomptat, el torró no pot faltar 

en la programació formativa de l’Escola 
les setmanes abans de Nadal. Jordi Farrés 
ha impartit un curs especial de torrons 
de xocolata, on ha mostrat com elaborar 
barres i altres formats d’aquest producte 
artesanal, que serveix per marcar estil i 
qualitat a l’oferta de la fleca. Durant el ta-
ller, ha mostrat totes les fòrmules i tècni-
ques indispensables per banyar o pintar 
amb colors els torrons de la temporada.

Tampoc ha faltat un monogràfic espe-
cial dedicat als torrons clàssics, en aquest 
cas impartit per Francisco Ramírez. Amb 
aquest curs, els alumnes han après a rea-
litzar els grans clàssics de Nadal: el torró 
de nata, el de rovell cremat, el de coco i 
alguns de pralinés.

Mantegades i polvorons
Finalment, Ramírez també ha abordat, 

en un altre monogràfic especial, altres 
productes nadalencs molt populars , 
com són les mantegades, els polvorons 
i les galetes nadalenques. En el decurs 
d’aquesta formació, s’han elaborat man-
tegades clàssiques i actualitzades, tot 
un assortit de polvorons d’alta gamma 
amb fruits secs refinats i format mini 
i unes delicioses galetes especials per 
Nadal.

D’altra banda, Àngel Zamora ha po-
sat el contrapunt purament flequer en 
aquesta programació formativa especial 
de Nadal ,  amb un monogràf ic sobre 
pans d’hivern i especials per a festivi-
tats. Així, ha mostrat com elaborar pans 
especials per la temporada de fred i per als 
diferents festius: integrals, sègol, massa 
mare, enriquits, dolços i amb fruits secs, 
tots ells elaborats amb farines de qualitat 
i llargues fermentacions.

Gràcies a aquests cursos, els alumnes 
de la nostra Escola estan enguany més 
preparats que mai per ajudar els seus 
clients a passar unes magnífiques i sa-
boroses festes amb els millors productes 
artesans. Bon Nadal!  NEWSPA
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A ctualment, hi ha un gran in-
terès per part de la clientela 
i és imprescindible tenir un 
bon croissant en la nostra 

fleca”. Són paraules de Yohan Ferrant, 
prestigiós flequer i brioixer i director de 
l’Escola Andreu Llargués.  Davant aques-
ta realitat, el nostre centre formatiu ha 
ofert recentment dues formacions enfo-
cades en donar als flequers les eines per 
aconseguir l’excel · lència en l’elaboració 
d’aquesta especialitat. 

El croissant del Yohan
En primer lloc,  el mateix Ferrant ha im-

partit una master class intitulada, justa-
ment, ‘L’excel·lència del croissant artesà’. 

Durant la formació, adreçada a professio-
nals i de 10 hores de durada, ha abordat 
varietats del croissant, com: recte i cor-
bat, bicolor, de melmelada d’albercoc, de 
crema de xocolata, de cereals, de taronja i 

llimona i de crema d’ametlla. En el decurs 
de la master class, ha tractat curosament 
les tècniques de base d’elaboració del 
croissant artesà: pastat, laminat, fermen-
tació, cocció, acabats, farcits i conser-
vació, partint de la base que el croissant 
artesà és cada dia més demandat en el 
nostre sector.

Croissant de tricampió
D’altra banda, l’Escola de Flequers Andreu 

Llargués ha acollit també un curs especial 
dedicat al croissant a càrrec de Toni Vera, 
formador habitual del nostre centre forma-
tiu i tres vegades guanyador del Concurs al 
Millor Croissant Artesà de Mantega d’Es-
panya, organitzat per l’Escola del Gremi de 

Yohan Ferrant i el tricampió del Concurs al Millor Croissant 
Artesà de Mantega d’Espanya, Toni Vera, mostren els seus secrets

Doble excel·lència del 
croissant artesà

Ferrant ha abordat 
varietats com: recte, 
corbat, bicolor, de mel-
melada, de crema de 
xocolata o d’ametlla, 
de cereals i de taronja i 
llimona

cruzsl.net  ·  93 465 00 65
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Pastissers de Barcelona. De fet, aquest curs 
ha tingut lloc poques setmanes després que 
Vera guanyés la XV edició d’aquest certa-
men, després d’haver quedat campió també 
en les  edicions de 2016 i 2019.

Vera és un jove i apassionat pastisser 
que va iniciar la seva trajectòria professi-
onal l’any 2003. És formador habitual de 
la nostra Escola, on imparteix regularment 
classes al Certificat de Professionalitat de 
Pastisseria i Confiteria, a més de cursos 

de formació contínua per a professionals 
dedicats a diverses matèries relaciona-
des amb la pastisseria i brioixeria, com ara 
croissant, panellets, pasta de full, troncs 
de Nadal, pastisseria d’estiu, productes 
de venda per impuls, tortell de reis, masses 
fullades, etc. 

En aquesta edició, ha aprofundit més en 
la tècnica del croissant de mantega, fent di-
ferents adaptacions amb toppings i formes 
variades.  NEWSPA

Vera ha impartit aquest 
curs poques setmanes 
després de guanyar el 
seu tercer Concurs al 
Millor Croissant Artesà 
de Mantega d’Espanya

cruzsl.net  ·  93 465 00 65
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La massa de pasta de full és 
un dels productes més po-
livalents i apreciats que te-
nim en el nostre ofici. És per 

això que l’Escola de Flequers Andreu 
L largués ha programat un curs cen-
trat en aquesta especialitat a càrrec del 
prestigiós pastisser i brioixer Toni Vera, 
recent guanyador del Concurs al Millor 
Croissant Artesà de Mantega d’Espanya 
per tercera vegada i professor del nos-
tre centre formatiu.

Pastisseria fresca i de viatge
 Sota el títol ‘Pasta de full per a pastis-

seria fresca i pastissos de viatge’, el curs, 
adreçat a professionals i 100% subvenci-

onat, ha constat d’un total de 10 hores de 
formació centrada en la massa de pasta 
de full. 

En el decurs de la formació, Vera ha mos-
trat com elaborar una massa de pasta de full 

de mantega amb farina T80, molt saludable 
i de qualitat, donant així un argument molt 
valuós.

“A mi el que m’agrada d’aquest curs és 
que un mateix tipus de massa, li podem 
treure el rendiment de diferents tipues de 
producte”, assenyala el formador. 

Dos tipus d’elaboracions
Durant el curs, s’han realitzat dos ti-

pus d’elaboracions, una més enfocada a la 
pastisseria fresca de cap de setmana, i una 
altra enfocada als pastissos de viatge, amb 
elaboracions com: banda de fruita natural, 
banda de nata i maduixes de bosc, corona 
de nata, milfulls de nata, pastís de poma, 
productes d’impuls i palmera. NEWSPA

Pasta de full i pastissos de 
viatge, segons Toni Vera 
El prestigiós pastisser i brioixer imparteix a la nostra 
Escola un curs sobre aquest polivalent producte

Durant el curs, Vera 
ha aprofitat per fer una 
pasta de full de man-
tega amb farina T80, 
donant un argument 
saludable i de qualitat
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El centre forma membres d’aquest col·lectiu per facilitar 
la seva incorporació al mercat laboral

E l Gremi de Flequers de la Província 
de Barcelona i l’Escola de Flequers 
Andreu Llargués col·laboren amb 

la Xarxa per a la Inclusió Laboral de Barcelona 
de l’Ajuntament de Barcelona en un projecte de 
formació professional per a persones amb disca-
pacitat per tal de facilitar la seva inserció laboral.

En concret, la col·laboració de l’Escola con-
sisteix en impartir una formació professiona-
litzadora, amb subvenció de Barcelona Activa, 

adreçada a persones d’aquest col·lectiu interes-
sades en treballar com a auxiliars de fleca. El curs, 
de 120 hores de durada i 80 hores de pràctiques, 
s’emmarca en el programa Inclou Futur, un ser-
vei integral per acompanyar la incorporació de 
persones amb discapacitat i/o amb trastorn 
de salut mental, dirigit a empreses amb valors, 
que aposten pel talent i la diversitat i que són 
socialment responsables amb el seu territori i 
la seva comunitat. NEWSPA

L’Escola ajuda en la inserció de 
persones amb discapacitat
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Para saber más sobre la gama Cremas, visita 
www.callebaut.com/es-ES
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El flequer de La Fogaina imparteix a l’Escola una master 
class sobre pans amb massa mare natural i preferments 

E l prestigiós forner i antic alumne 
de la nostra Escola Àngel Zamo-
ra ha impartit recentment una 

master class sobre pans amb massa mare 
natural i preferments, en el decurs de la qual 
ha mostrat diverses elaboracions amb fer-
mentacions llargues i farines d’interès nutritiu 
i de qualitat.

Diversos preferments
Adreçada a professionals interessats a ac-

tualitzar les tècniques d’elaboració i incorpo-
rar nous productes, la formació, de 10 hores 
de durada, ha abordat diferents elaboracions 

forneres amb diversos tipus de preferments: 
massa mare líquida, massa mare de sègol, 
poolish, biga i cucharon.

Totes les elaboracions han estat treballades 
amb fermentacions llargues i farines d’interès 
nutritiu i de qualitat.NEWSPA

Àngel Zamora mostra els seus
secrets per a la massa mare

La sotsdirectora de l’Escola, Mari 
Cruz Barón, aprofundeix en aquesta 
peça salada

Un assortiment d’empanades de 
temporada

A rriba Nadal i les festes i és mo-
ment de fer dinars i sopars amb 
aperitius copiosos i cridaners. I 

per omplir aquests espais a la taula, ha estat 
el curs de la sotsdirectora de l’Escola Andreu 
Llargués, la Mari Cruz Barón. 

Amb un monogràfic d’assortits d’empa-
nades individuals, els alumnes han pogut 
realitzar diferents empanades salades amb 
diferents masses, amb espècies, cervesa, vi o 
cava. A l’interior d’aquestes peces, han jugat 
amb els farcits més clàssics, però també han 
experimentat amb noves tendències i els pro-
ductes de la temporada. NEWSPA



Para saber más sobre la gama Cremas, visita 
www.callebaut.com/es-ES

@callebautchocolate

LLENA  
TU VIDA  
DE ALEGRÍA

CON CREMAS 
CALLEBAUT® DE 
CHOCOLATE
DESCUBRE  6 EMOCIONANTES RECETAS
DE SABORES DE NUESTROS MEJORES 
CHEFS
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El més destacat, per al 2023

L’any 2022 ha sigut un nou any ple de reptes i dificultats 
pels professionals del nostre sector, 
especialment els forners i també de 
noves oportunitats. El nou 2023 
seguirem estant al vostre costat 
per a continuar reforçant les pro-
postes artesanes de valor afegit.

BARRY CALLEBAUT IBÉRICA
Xocolates i altres productes de 
base cacao sostenible i de alta 
qualitat per a aplicacions
 de forn, pastisseria i confitería

CIBERPAN

CIBERPAN
 Tel. 964 216 912 /

 683 42 56 98
info@ciberpan.com
www.ciberpan.com

Pa premium ‘fully baked’ Saint Honoré 
Com a primer fabricant de 
trens de conreu d’Europa, 
Ciberpan li ofereix els equips 
necessaris per a automatit-
zar qualsevol part de la seva 
línia de fleca: pastar, separar 
les porcions, bolear, controlar 
les condicions de fermenta-
ció, donar-los forma i classi-
ficar-les en safates. Adaptem 
les nostres màquines a les seves necessitats i li oferim solu-
cions de la més alta qualitat.

BONGARD IBERIA

BONGARD IBERIA
Tel.935 737 878

info@bongard.es
www.bongard.es 

Enguany Bongard complia els seus 100 anys 
d’història. L’empresa, fundada el 1922 per Os-

car Bongard, va començar sent una empre-
sa dedicada a reparar els forns malmesos 
durant la Primera Guerra Mundial. Enguany 
és una de les empreses fabricants de ma-

quinària més grans del món. L’experiència de 
l’empresa avala la qualitat i diversitat dels seus 

productes, abastint qualsevol necessitat de l’obra-
dor artesanal actual. Agraïm, doncs, a tots els nostres 

clients i col·laboradors la confiança dipositada, que ens ha 
permès continuar creixent i oferir cada dia, un millor servei.

100 anys d’història

Al GRUP FARINES REGANY 
sempre hem posat el servei i la 
qualitat com a objectiu a millo-
rar any rere any. La implantació 
a les fàbriques del grup del sis-
tema LAGA i SORTEX de Buhler, 
ens permet garantir al màxim, 
dins les possibilitats que actu-
alment ens permet la més in-
novadora tecnologia, l’absència 

d’al·lèrgens com soja o mostassa. Aquest sistema, per 
raig de llum analitza gra a gra i és l’última tecnologia 
en aquest camp.

GRUP FARINES REGANY
Tel: 974 401 976

jregany@harinasregany.net 
www.harinasregany.com

Seguim millorant el procès
ARAGONESA DE HARINAS
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BARRY CALLEBAUT IBÉRICA
Tel: 930 464 264

marketing_spain@barry-callebaut.com
www.barry-callebaut.com/es-ES



FMENDOZA

Fills de Moretó, S.A. com a fabricant de 
farina, continua amb força, apostant pel 
sector de pa, de la brioixeria, pastisse-
ries, pizzeries… Amb la gamma VERSIA 
presenta un grup de farines destinades 
a fer una varietat de pans artesans, de 
qualitat amb un procés simple i de resul-
tats extraordinaris. Farines especials per 
a pa de tradició, pa rústic, pa gallec, per 
elaboracions de brioixeria, per pizzes… El 
2023 vindrà carregat de noves propos-
tes que us anirem presentant. 

YLLA 1878, S.L. 
Tel. 938 862 744

cristina.ylla@ylla1878.com
www.ylla1878.com

FMENDOZA
Tel. 938 898 063

info@fmendoza.com
www.fmendoza.com

Fills de Moretó, S.A.
Tel. 935 705 608 / 649 445 291 

info@moreto.cat
www. moreto.cat

Simfonia de sabors

Gamma VERSIA, per especialitats 
artesanes de qualitat

Els obradors dels vostres forns, pastis-
series o pizzeries són com una orques-
tra simfònica. Els intèrprets formen un 
engranatge que treballa sincronitzat i 
amb tot el seu art per crear música ce-
lestial… o uns pans, pastissos i pizzes que 
hi canten els àngels! Enguany, el nostre 
calendari ha volgut retratar aquesta sim-
fonia de sabors, textures i flaires. Aquests 
obradors que ompliu de vitalitat, melodies apassionades i 
tempos enèrgics.
L’encarregat de fer-les sonar ha sigut l’il·lustrador barceloní 
Pep Boatella, de gran projecció internacional i amb un estil 

Fa més de 40 anys que a Mendoza treballem per millorar el 
treball a l’obrador i donar solucions que s’adaptin a les neces-
sitats de cada forner. 
En aquest sentit, aquest any hem 
dissenyat el grup automàtic IOM que 
permet treballar amb masses d’alta hi-
dratació (fins a un 70%). 
Es tracta d’un conjunt integrat per 
3 màquines, divisora PB, pulmó PB 
i formadora horitzontal, amb el que 
podem arribar a fabricar fins a 1500 
baguetes/hora o 7500 panets/hora. 
Amb possibilitat de recollida manual o dipositat automàtic a 
les safates. 
Ens ajustem a les exigències de cada obrador.

FILLS DE MORETÓ

Novetats de Debic 2022
Debic, la marca de FrieslandCampina de pro-
ductes làctics, per excel·lència dels professio-
nals de la pastisseria/forneria, gelateria i Hos-
teleria, ha llançat un nou Formatge Crema. Un 
producte de gran versatilitat, amb excel·lents 
resultats en fornejat, cuina, untat o farcit. A 
més ha introduït també una base líquida làctia 

per gelats, el nou Scoop Ice Cream Mix per elabo-
rar deliciosos gelats artesans en només 3 passos i 
sense necessitat de pasteuritzador.
Igualment, la marca Debic, compta amb una gam-

ma de nates i mantegues d’altíssima qualitat per oferir soluci-
ons als professionals en el seu dia a dia. 

FRIESLAND CAMPINA IBERIA

FRIESLAND CAMPINA IBERIA
 Tel. 932 721 279

Info.barcelona@frieslandcampina.com
www.debic.com/es-es

Ens ajustem a les exigències de
cada obrador

A l’hora de pintar amb mantega de cacau 
per decorar figures, ous de pasqua... ens 
trobem que s’embruta tot el nostre entorn 
ràpidament
SOLUCIÓ: Chococabin permet pintar sense 
preocupar-nos d’embrutar. Disposem de:
•1 doble filtre : la primera capa amb paper 
especial i la segona amb filtres acrílics.
•Turbina d’alta Potència, per evitar sortida 
de Fums.
•1 taula calenta amb temperatura regulada i capacitat per 
safates de 40x60 (productes sempre llestos)
•Suport per la pistola de xocolata, desmuntable per facilitar 
la neteja.
•Llum LED per millorar la visibilitat 
•Cortina de tancament

UTILCENTRE, S.L.
Tel. 938 913 141/609 431 713

info@utilcentre.com
www.utilcentre.com

Chococabin 4.0

UTILCENTRE
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SERMONT

El sistema de distribució d’aire 
exclusiu REVENT, permet produir 
un pa amb més volum i amb un 
“efecte sola” de cocció que s’apro-
pa molt al resultat de la cocció 
d’un forn de pisos. La tecnologia 
de l’intercanviador de calor RE-
VENT obté coccions homogènies, 
un estalvi energètic de l’ordre del 
35% respecte a la resta de forns 
del mercat i una eficiència tèrmica 
única en el mercat. Una novetat 
pels clients que encara no tenen 
un REVENT.

YLLA 1878, S.L. 
Tel. 938 862 744

ylla@ylla1878.com
www.ylla1878.com

SERMONT
Tel: 934 231 510

comercial@sermont.es
www.sermont.es

Calendari 2023 - Amb llum pròpia

FARINES YLLA 1878

Estalvi amb el forn Revent
El matí despunta a l’obrador. Després de treballar hores de 
fosc, es desperten les primeres flaires. Les masses pugen, 
les mans s’han tornat d’un blanc farina i sembla impossi-
ble no clavar una queixalada als pans, pas-
tissos i pizzes que s’han posat a refredar. Ja 
arriben els primers clients, i per fi comença 
el frenesí de feina a la botiga.
Un any més, dediquem aquest calendari als 
nostres clients, i a aquella llum que despre-
nen els seus obradors. L’encarregat de cap-
tar-la ha sigut Robert Garcia (Barcelona, 
1982).En l’edició del 2023 continuem amb la recepta del 
mes, a través d’un codi QR es podrà accedir a les diferents 
especialitats que hem preparat per al pròxim any.
I com cada any per seguir la tradició, hem destacat les 
principals dates assenyalades dels diferents sectors amb 
els quals treballem, perquè es tinguin ben presents.



El contracte del TRADE

E l Treballador Autònom Econòmica-
ment Dependent (TRADE) és aquell 
treballador autònom que realitza 

una activitat econòmica o professional, a 
títol lucratiu i de forma habitual, personal 
i directa, i predominant, per a un client, del 
que rep almenys el 75% dels seus ingressos 
per rendiments de treball, d’activitats eco-
nòmiques o professionals. 

Concretament, la llei xifra aquesta “de-
pendència” en almenys el 75% dels ingres-
sos de l’autònom dependent, i la condició de 
“dependent” només es pot ostentar respecte 
a un únic client.

Igualment, a més dels esmentats condicio-
naments d’autonomia funcional i dependència 
econòmica, han de concórrer la totalitat d’uns 
requisits addicionals, sense els quals no es pot 
admetre la condició de TRADE. Concretament, 
aquestes exigències són les següents:

a)En primer lloc, aquest autònom no pot te-
nir treballadors a càrrec seu o subcontractats 
en el desenvolupament de la seva activitat, 
tant respecte al client del qual depèn eco-
nòmicament, com de la resta als que pogués 
contractar els seus serveis.

b) En segon lloc, s’exigeix que la seva ac-
tivitat es pugui diferenciar dels treballadors 
assalariats del client.

c)A més, l’activitat s’ha de desenvolupar 
amb una infraestructura i criteris d’organit-
zació propis.

d)Rebre una contraprestació econòmica 
en funció del resultat de la seva activitat, 
d’acord amb el que s’hagi pactat amb el 
client, i assumint el risc i ventura d’aquella. 

Contracte: durada, forma i con-
tingut

Per poder subscriure aquesta tipologia de con-
tracte, el TRADE ha de comunicar la seva condició 
al client, perquè si no ho fa, no podrà acollir-se al 
règim jurídic dels treballadors autònoms econò-
micament dependents. 

Posteriorment, el client podrà requerir 
al TRADE que acrediti la seva condició en 
el moment de signatura del contracte i en 
qualsevol moment després de l’inici de la 
relació, sempre que hagin transcorregut 6 

El TRADE és un treballador autònom que realitza una activitat 
lucrativa, habitual i predominant, per a un client

mesos des de l’última comprovació.
Respecte a la duració del contracte, 

aquesta serà la que pactin les parts, o quan 
finalitzi el servei. Si no s’indica res, s’en-
tendrà que ho és per temps indefinit. En 
qualsevol cas, el contracte es formalitzarà 
sempre per escrit.

Finalment, el contingut del contracte hau-
rà de fer esment als següents punts:

a)Identificar les parts.
b)Precisar els elements que configuren 

la condició d’econòmicament dependent.
c)L’objecte i causa del contracte. Aquí es 

determinarà el contingut de la prestació, 
assumint el TRADE el risc i ventura de l’acti-
vitat, i la prestació econòmica pactada.

d)El règim anual de descans setmanal, 
festius i vacances, que seran com a mínim 
de 18 dies hàbils, així com, la durada de la 
jornada diària i/o setmanal.

Igualment, junt amb l’esmentat con-
tingut general del contracte del TRADE, 
i poden haver altres condicionaments, 
com la determinació d’una indemnització 
pel TRADE si es produeix la interrupció del 
contracte, o, les condicions contractuals 

aplicables pel cas que el treballador au-
tònom perdi el requisit d’econòmicament 
dependent.

Comunicació fefaent
Quan es reuneixin les condicions per ser 

TRADE, aquests poden sol·licitar al seu client 
la formalització del corresponent contracte, 
mitjançant una comunicació fefaent. Si el 
client es nega, o transcorre més d’un mes 
des de la comunicació, el treballador au-
tònom podrà sol·licitar el reconeixement 
de la condició de TRADE davant els òrgans 
jurisdiccionals de l’ordre social. Per tant, la 
comunicació al client constitueix un requisit 
constitutiu del contracte. 

Registre del contracte
El TRADE estarà obligat a registrar el con-

tracte al Servei Públic d’Ocupació Estatal en 
el termini de 10 dies hàbils i comunicar-ho 
al client en els 5 dies hàbils posteriors al 
registre. Si transcorren 15 dies hàbils des de 
la signatura del contracte, i el TRADE no l’ha 
registrat, serà el client l’obligat a fer-ho en el 
termini de 10 dies hàbils. NEWSPA

No dubti a dirigir-se al Departament labo-
ral del Gremi en cas de qualsevol dubte sobre 
aquesta qüestió.

NEWS EMPRESA LEGISLACIÓ

Antonio Caballero
Advocat del Gremi de Flequers 
de la Província de Barcelona
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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.
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- Barrejar durant 30 segons el primer pastat
- Afegir 500 g de massa mare de sègol i pastar 2 minuts, allisar, tapar i 
fermentar 1’30h (ambient)
- Barrejar els dos pastats 2’, allisar amb aigua i tapar.
- Fermentar 45’ a temperatura ambient
- Pesar 1 kg de massa en banneton amb farina, remoure i aixafar la 
massa
- Donar forma i fermentar 15 minuts
- Enfornar a 260°c i baixar el forn a 240°c
- Coure 40 minuts i deixar 20 minutos 240°c més amb la porta oberta.

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

Pa de sègol

NEWSPA Núm. 239
NOVEMBRE/DESEMBRE 2022

- Dividir la massa en blocs de 1 kg. Deixar arrencar 30mn i guardar en la 
nevera a 3/4 graus fins a l’endemà.
- L’endemà, tancar la mantega dins, donar un plec doble i un plec simple 
i guardar 30 minuts en el congelador.
- Al treure la massa disposar la part de color a dalt del bloc.
- Laminar a 35 cm d’ample, girar el bastó i laminar fins a 3,5 cm.
- Enrotllar i posar a fermentar 2h 30’ a 27°c.
- Coure els croissant a 170°c i en sortir del forn pintar amb almívar.
- Farcir amb crema de vainilla de Madagascar i amb mermelada de gerds

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

Croissant bicolor farcit de 
crema de vainilla i gerds 

NEWSPA Núm. 239
NOVEMBRE/DESEMBRE 2022

PRIMER PASTAT

1000 g farina de sègol
1000 g d’aigua 45oC

INGREDIENTS
1000 g de farina T45 
20 g de sal
140 g de sucre
50 g de llevat premsat 
120 g de mantega
50 g d’ou 
170 g d’aigua 
250 g de llet

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

SEGON PASTAT

500 g de farina de sègol
500 g d’aigua 45oC
35 g de sal



BORSA DE NEGOCIS

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

226

ES VEN  A SANTA 
MARGARIDA I ELS MONJOS

Despatx de venda de 
pa amb degustació de 42m2. 

Totalment equipat. 

Sra. Susanna  
667 025 008

227

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

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

l’adreça i el telèfon de contacte. 
Enviï el seu anunci al Gremi de Flequers de la Província de Barcelona. 

E-mail: secretaria@gremipa.com

ES VEN

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 forn de llenya 
i botiga amb petit forn tipus 
pizzero en ple funcionament.

Sra. Carmen
697 420 294

ES TRASPASSA

Parada de venda de pa al Mercat 
Les Bòbiles (Martorell) 

Sra. Montse
937 728 045

ES TRASPASSA

Botiga de venda de pa totalment 
equipada i en ple funcionament a Súria 

Sr. Àngel
693 715 314

ES TRASPASSA

Establiment de venda de pa i bar 
amb terrassa a Barcelona

Sr. Tomás
607 739 924

ES TRASPASSA

Obrador amb botiga i degustació amb 
terrassa més dos despatxos (Barcelona)

Sr. Tomás
607 739 924

ES TRASPASSA

Restaurant i venda de pa amb 
terrassa a Barcelona

Sr. Tomás
607 739 924

ES TRASPASSA

Local de venda de pa i degustació 
amb terrassa totalment equipat

Sr. Tomás
607 739 924

ES TRASPASSA

Obrador de pa amb botiga en ple 
funcionament a Manlleu

Sra. Laura
690 126 501




