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El saló internacional obre portes el 17 d’octubre amb aquesta activitat 
pionera al món, que compta amb l’aval de la Universitat de Vic

La primera generació de panniers es 
forma a Hostelco 2012
El Saló Internacional de l’Equipament per a la Restauració, Hostaleria i Col·lectivitats, Hostelco 
2012, obrirà les seves portes el 17 d’octubre amb una activitat molt nova: el primer curs de panniers 
o formació de l’especialista en pa, certificada per un centre universitari.

Aquesta novetat és possible gràcies a la unió de tres institucions relacionades amb el món de la 
restauració i la docència: Francesc Altarriba, promotor del curs juntament amb la Universitat 
de Vic (UVic), centre que acull i avala el naixement d’aquesta nova formació en el curs acadèmic 
2012-2013 i en el marc de l’Aula L3 de formació continuada; i Hostelco, una plataforma idònia que 
reuneix durant cinc dies tots els agents que conformen el canal HORECA, llançant el curs a nivell 
internacional per contribuir a potenciar un sector, el del pa, que pot combatre una acusada crisi de 
consum, vendes i idees, reinventant-se.

Pannier, la primera pedra per 
edificar la cultura del pa

A Espanya, i gairebé es podria afirmar que a 
tota Europa, la cultura del pa no existeix. Hi ha 
diferents pilars en els quals basar-la perquè 
emergeixi, un d’ells passa per impulsar la figura 
de l’especialista en pans, que va ser batejada 
amb el nom de pannier. 

El pannier és la baula lògica entre qui produeix 
el pa (el forner) i qui el consumeix. Fent un 
símil fàcil, és com el sommelier al vi o el barista 
al cafè. 

L’especialista cuida que el pa arribi en òptimes 
condicions de sabor i presentació, i és qui el 
tracta de forma professional per convertir en  
exquisit un aliment bàsic i dels més antics del 
món. 

Afirma Francesc Altarriba, expert consultor 
i promotor del curs que “en el segle XXI, on 
l’especialització és un èxit per a moltes empre-
ses i professionals, el pannier es converteix en 
un nou motor per contribuir a un avanç en el 
món de la gastronomia i la restauració. Hem 
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dissenyat aquest curs amb l’objectiu de preparar la primera generació de panniers a nivell mundial, 
amb el suport de la UVic i en un marc extraordinari com és Hostelco”. Aquest saló de referència ja 
va viure, en la seva passada edició, el naixement i la presentació oficial del concepte pannier. 

Aquest curs és l’evolució lògica per progressar i aconseguir que un país capdavanter en gastro-
nomia i alta cuina segueixi marcant la pauta donant valor a les coses més senzilles d’una taula, 
encara que amb un potencial inimaginable que pot transformar la restauració i rendibilitzar nego-
cis, tenint en compte el seu baix cost d’adquisició per a un establiment gastronòmic i l’alt valor que 
pot aconseguir amb un tracte adequat. El canvi perquè el sector deixi de ser incongruent amb allò 
que el consumidor demanda és de mentalitat i de concepte, no passa pel producte que per norma 
té qualitat, varietat i presència... encara que, en moltes ocasions, li falta venir de gust, satisfer. En 
aquesta tasca el pannier marcarà la diferència.

Certificat d’extensió universitària

En centrar-se en una única jornada, el curs que s’impartirà a Hostelco correspondrà a un “Nivell 
Bàsic” i l’alumne rebrà un certificat d’extensió universitària. Qui vulgui completar estudis i ser un 
reconegut pannier podrà fer-ho en el “Nivell Avançat” que tindrà lloc al novembre, ja amb seu a la 
Universitat de Vic.

La Universitat de Vic porta molts anys impartint títols oficials i propis relacionats amb la salut i 

El pannier és la reivindicada figura 
homòloga a la del sommelier quant a 
funció que comença a tenir un lloc en els 
establiments gastronòmics. 

És la persona que entén i cuida del pa, qui 
garanteix que aquest arribi al comensal 
en les condicions de qualitat, presentació 
i aroma adequades. Aconseguir-ho no 
és difícil aplicant coneixement i mètode, 
sempre que el pa deixi la cuina i passi a 
ser tractat a l’office de servei; sempre que, 
com a producte complement, sigui una 
responsabilitat del personal de sala.

Tots dos canvis conceptuals signifiquen un 
senzill però revolucionari pas en el món de la 
restauració, que té davant seu la possibilitat, 
oferint un bon producte, d’obtenir una 
rendibilitat al pa fins ara mai visionada. Avui 
dia, a més, ser pannier és una oportunitat 
laboral. En aquests temps, qui sàpiga marcar 
la diferència no tindrà rival.

 El pannier, segons Francesc Altarriba
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l’alimentació. Actualment ofereix el Grau de Nutrició Humana i 
Dietètica i el Grau en Tecnologia i Gestió Alimentàries. 

La UVic acull entre les seves intalaciones la Planta Pilot del Pa, 
impulsada conjuntament amb el Gremi de Forners de la co-
marca d’Osona, i que està al servei dels propis estudiants i del 
gremi, com a equipament de formació i innovació.

El perfil de l’alumnat és molt ampli i no hi ha requisits acadè-
mics per realitzar el curs de pannier que resta obert a tothom. 
Per la seva especialització, no obstant això, és recomanable 
per a tots els agent relacionats amb el Canal HORECA; asso-
ciats de gremis d’Hostaleria i Fleca, així com els professionals 
que treballen el producte Gourmet. També és idoni per als 
particulars amb inquietuds gastronòmiques. 

Tenint en compte la conjuntura de crisi econòmica que assota 
el mercat, els preus d’inscripció fixats per l’organització són 
molt populars: 90 euros màxim si no s’opta a avantatges pro-
mocionals de cap tipus, amb una rebaixa de gairebé el 50% 
(54 euros) per als estudiants, ja que l’objectiu és transferir 
coneixement al màxim d’interessats possible. Les inscripcions 
es realitzaran on-line a través del web de la UVic en l’enllaç: 
www.uvic.cat/activitat/369.

Crear creatius

El programa del curs que s’efectuarà a Hostelco constarà de sis temaris dividits en dos mòduls. En 
la primera part es detallarà el què és i el què persegueix el rol de pannier. Seguidament s’analitzarà 
el poder del pa en la reorientació dels negocis vinculats a la gastronomia i s’introduirà l’alumnat a 
la metodologia universal del pa (un producte que precisament no disposa de mètode de treball a 
diferència de la resta d’aliments tractats en una cuina o office de treball). 

A la segona part s’entrarà en l’anàlisi sensorial del pa i hi haurà una classe amb el màrqueting com 
a instrument de creixement del sector. Tancarà la jornada un repàs a nous models de negoci que 
poden sorgir i diferents propostes perquè flueixi la creativitat quant a presentació de l’aliment. “Fa-
cilitarem els instruments perquè l’alumne desenvolupi les seves propostes, incidint en aspectes que 
segurament abans li passaven totalment desapercebuts. Cal transgredir. El tema sensorial i visual 
jugarà un paper molt important”, assegura Altarriba.

Cinc seran els professors que impartiran el nou curs: Dr. Jaume Miquel March, professor de 
l’Escola Politècnica Superior (UVic); Lídia Raventós, l’especialitat de la qual són les indústries 
agroalimentàries i les ciències ambientals (UVic); Míriam Torres, professora de la Facultat de Cièn-
cies de la Salut i el Benestar (UVic); Javier Amilibia, pannier basc, professor i assessor tècnic en 
panificació; i Francesc Altarriba, consultor, especialista i empresari del món del pa.

Hostelco 2012, el certamen internacional de l’hostaleria que se celebra cada dos anys, té un caràc-
ter bàsicament professional i obrirà les portes diàriament de 10 a 19 hores en horari ininterromput, 
del 17 al 21 d’octubre, en la que serà la 16a edició.


