
 

 

Francesc Altarriba divulga a Mèxic el valor d’aquesta figura nascuda al nostre 
país, com a convidat d’honor a la presentació de la major fira de la indústria 

flequera llatinoamericana, que té lloc demà  
 

Exportant el Pannier a Amèrica 
 
A menys d’un dia per l’acte de presentació del saló més important de la indústria flequera a 
Llatinoamèrica, Mexipan, Francesc Altarriba, empresari del sector, ja es troba a Mèxic disposat 
a donar a conèixer a l’esdeveniment el Pannier o expert en pa, que la indústria mexicana 
espera com una veritable revolució. Serà el debut internacional d’aquesta figura que enalteix 
el paper del pa en la gastronomia, donant-li el valor que mereix a taula, i un pas més en la 
projecció i consolidació de l’expert en pa, que està marcant tendència en el tracte d’aquest 
aliment ancestral.  

L’Associació Nacional de Proveïdors 
Professionals de la Indústria del Pa, 
Rebosteria i Similars (Anpropan), 
organitzadora de l’esdeveniment, ha 
convidat a Francesc Altarriba, 
apostant per la seva innovadora visió 
de la cultura del pa, tancant amb la 
seva ponència la presentació al món de 
Mexipan, que tindrà lloc demà. 

Aquest esdeveniment es farà a 
Hacienda de los Morales davant un 
auditori de 250 persones del sector, 
autoritats i mitjans de comunicació. 
Allà, com a clausura de l’acte 
institucional, Francesc Altarriba 
mostrarà com el Pannier pot marcar la 
distinció en un establiment 
gastronòmic cuidant el pa des del punt 
de vista del consumidor, amb la seva 
adequada cocció, la destresa i originalitat en el tall i el seu servei i presentació impecable. 
Seguidament, els assistents gaudiran en directe del treball d’un Official Coach Pannier, del que 
s’ha acompanyat Altarriba en el seu viatge, en una degustació en la que l’especialista 
s’encarregarà de despertar sensacions úniques oferint al paladar el pa en el seu punt òptim de 
consum. 

Mexipan celebrarà del 27 al 30 d’agost la seva 13a edició al World Trade Center de Ciutat de 
Mèxic. Més de 180 expositors nacionals i internacionals presentaran una vegada més les 
últimes tendències i tecnologies del sector, en el major esdeveniment de la indústria flequera, 
rebostera, xocolatera i gelatera a Llatinoamèrica. 
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