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Informació de premsa 

Francesc Altarriba, creador “d’Hacerpanencasa.com”, impartirà la 

conferència “La cultura del pa, el nostre aliment bàsic” 

La cultura del pa, protagonista de la I Jornada 

Alimentació, Salut i Economia 

El dimecres, 16 d’octubre, Francesc Altarriba fundador de 

la primera fleca virtual: “Hacerpanencasa.com”, impartirà 

una conferència sobre el pa en la “I Jornada Alimentació, 

Salut i Economia” que es farà a l’edifici Vapor Universitari 

de Terrassa (Colom, 114) de les 16 a les 20 hores. 

Francesc Altarriba, especialista, empresari i pioner del 

sector flequer, donarà la ponència: “La cultura del pa, el 

nostre aliment bàsic”, a on el presentarà com un nexe de 

unió entre cultures, consumit, en diferents formats i 

varietats, a tot el món. També parlarà de la importància 

d’elaborar bé i curosament aquest aliment ancestral, ja 

que la seva abundància ha fet que a vegades ens 

descuidem detalls primordials que repercuteixen en la 

qualitat final del producte. Aquest aspecte és necessari recuperar-lo si volem situar el pa, de 

nou, al lloc que li correspon en la nostra dieta. 

La seva exposició forma part d’un programa que vol donar resposta a la necessitat de la 

societat actual de menjar aliments saludables, naturals i econòmics, amb un preu just; i, a la 

vegada, promocionar la bona alimentació. Altres activitats de la jornada seran: la conferència 

de la dietista-nutricionista de Gana Nutrició, Carme Prados: “Nutrició i salut: aspectes claus per 

invertir en salut i gastar menys” i la taula rodona: “Productes locals de temporada i compra 

directa als productors, opcions de criteri econòmic?” a on hi participaran la responsable de 

Domus Sent Soví (Centre Gastronòmic d’Hostalric), Cèlia Izquierdo; el president de Slow Food 

Catalunya Central, Jordi Gómez; i el director gerent de La Tavella, Jordi Llauradó. La jornada 

finalitzarà amb un col·loqui entre assistents i ponents. 

La “I Jornada Alimentació, Salut i Economia” està organitzada pel Centre de Recerca en 

Seguretat i Control Alimentari (CRESCA) de la Universitat Politècnica de Catalunya, i Gana 

Nutrició; amb la col·laboració “d’Hacerpanencasa.com”, Domus Sent Soví (Centre Gastronòmic 

d’Hostalric, Slow Food Catalunya Central i La Tavella. 
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Hacerpanencasa.com 

La fleca virtual “Hacerpanencasa.com” neix de la necessitat actual de que hi hagi al mercat 

ingredients de qualitat que permetin elaborar el pa. Fer el pa a casa era abans una acció difícil i 

poc gratificant, ja que el resultat final era imprevisible. El problema era que els ingredients que 

el consumidor podia trobar no eren els més adequats per fer pa. Des “d’Hacerpanencasa.com” 

hem utilitzat els millors ingredients possibles per crear un mètode estàndard que garanteixi 

l’èxit del producte final. D’aquesta manera fem arribar l’excel·lència de les millors fleques a 

cada llar.  

L’objectiu d’aquesta botiga virtual és saltar-se les barreres de la falsa economia d’escala del 

mercat actual que impedeixen que la excel·lència arribi al consumidor, fent arribar 

directament a la seva casa els ingredients naturals necessaris per crear un pa saludable i d’alta 

qualitat.  

Bon coneixedor de sector del pa, Francesc Altarriba ha apostat des de sempre per crear la 

cultura del pa i per això, entre moltes altres accions, ha creat BonBlat, el Taller Gastronòmic 

del pa, és el principal impulsor de la figura del pannier i ha instaurat la primera consultoria 

especialitzada en aquest aliment. Ara protagonitza de nou aquest salt per apropar una mica 

més el pa al consumidor final, donant-li la possibilitat de tancar el cercle de crear, presentar i 

consumir el pa des de casa. 

Per més informació visita www.hacerpanencasa.com o truca al 93 850 63 42. 

 

http://www.hacerpanencasa.com/

