
El consultor, Francesc Altarriba, exposa al congrés internacional de gastronomia 
formes de revolucionar un sector que pot ser motor de dinamització del canal Horeca 
BCNVanguardia 2012: El pa, a examen
El Saló Alimentària també ha parlat de 
pa, en concret del valor que aquest ali-
ment ancestral pot aportar al canal Hore-
ca replantejant alguns dels principis, de 
vegades preceptes, que mantenen estan-
cat un sector molt associat, per definició, 
a allò artesanal, però que gaudeix de 
tots els condicionants per aspirar a una 
profunda renovació que pot convertir-lo 
en una peça revitalizadora de la indústria 
hostelera i de la restauració.

Francesc Altarriba ha ofert, en el marc 
del Congrés Internacional de Gastrono-
mia BCNVanguardia 2012, la conferèn-
cia “El valor del pa en la transformació 
del canal Horeca: Si utilitzes pa per què 
el fas invisible?”

En la seva xerrada, vinculada al tema 
“Complicitat en el producte”, aquest 
gastroempresari partia de la intercon-
nexió entre la innovació i el coneixement, 
entre el servei i la satisfacció final del 
client, una de les poques realitats que 
ajuden a la seva fidelització en un país 
mediterrani que basa una de les seves 
fonts de riquesa en el turisme i, en con-
seqüència, en l’oferta gastroalimentària i 
la seva cada vegada més cuidada relació 
qualitat-preu.

I en l’essència del seu discurs, els cinc 
pilars que, al seu entendre, són impres-
cindibles per sustentar el canvi cap a una 
revolució del sector i que poden atorgar 
total visibilitat al pa: Un, cura extrema del 
producte –partint ja de la base que és 
correcte i manté harmonia amb l’entorn– 
segons sigui del dia, congelat o precuit; 
dos, un espai per treballar el pa adequat, 



traient-lo de la cuina i passant el testimoni al 
personal de sala quant a tracte i presentació; 
tres, un mètode de treball com li és afí a tots els 
productes gastronòmics i que no existeix en el 
cas de l’aliment més bàsic de quants se ser-
veixen a la taula; quatre, disposar d’equipament 
professional contraposat al domèstic que és el 
més usat, erròniament, al canal Horeca per la 
seva cocció, com a resposta a una dinàmica del 
mercat que s’ha girat en contra; i cinc, la figura 
de l’expert, conegut com a Pannier, totalment 
desassociada del forner i amb un paper vital 
per convertir el pa en un producte gastronòmic 
selecte, malgrat la seva intrínseca senzillesa. Di-
namitzar el canal Horeca des del més bàsic és 
possible i fins i tot rendible en boca d’Altarriba.

Al llarg de la seva intervenció, Francesc Alta-
rriba incidia també en la involució que ha sofert 
en els temps moderns el pa a l’hora d’arribar 
al consumidor –no tant en la seva producció, 
la varietat de la qual és folgada i satisfà tots els 
gustos, com en la seva presentació-, per la seva 
no adaptació a les necessitats “porcionades”, 
de qualitat en el temps òptim de consum, o 

d’immediatesa que aquest exigeix cada vegada més, exposant-ho mitjançant un exemple que ana-
litzava un carret de la compra actual respecte a un d’una dècada enrere; o sentenciava que al món 
del pa tot està encara per fer, animant a l’auditori a defensar els interessos del sector, apel·lant a 
una visió conjunta per evitar que les accions quedin diluïdes per l’individualisme.

Francesc Altarriba regenta l’única consultoria especialitzada en pa del país, està popularitzant un 
rol en alça com és el de Pannier i és propietari de l’únic taller gastronòmic del pa que existeix al 
sud d’Europa, entre moltes altres facetes.

Més informació i fotografies trucant al 93 850 70 69 o a info@francescaltarriba.com.


