
Francesc Altarriba i Josep Pascual uneixen forces per donar a conèixer les 
tècniques més innovadores en el sector del pa, a professionals de tot el món

El binomi Flequer-Pannier, eix del 1r
curs internacional de fleca moderna
Durant tres dies, del 8 al 10 de febrer de 2014, Catalunya serà focus d’interès per als professionals de 
tot el món que tinguin relació amb el pa. L’Escola de Flequers Andreu Llargués, amb seu a Sabadell 
(Barcelona), acollirà un primer curs a nivell internacional de fleca moderna.

Aquesta iniciativa pionera tindrà dues parts molt diferenciades, totes dues encaminades a donar a 
conèixer les últimes innovacions pel que fa al mètode dins el sector, en dos aspectes primordials: 
producte per una banda, i presentació i tracte del mateix per l’altra; és a dir, definirà bé les funcions del 
Flequer i del Pannier, la tasca del qual comença on acaba la del primer. L’organització del curs corre a 
càrrec de Josep Pasqual, en col·laboració amb Francesc Altarriba, dos experts amb una llarga trajectòria 
i reconeixement a escala internacional, el prestigi dels quals ha confluït en un èxit de convocatòria.

Tots dos uniran recursos i experiència per a impartir una Màster Class intensiva de tres dies que es 
consolida com una oportunitat perquè tots els participants puguin posteriorment liderar amb coneixe-
ment de causa les últimes tendències de canvi a nivell mundial. I és que l’amalgama de procedències i 
cultures serà un dels fets diferencials d’aquest curs convocat a través del potencial de les xarxes socials, 
confirmant-se la implicació de flequers d’arreu, destacant l’interès de professionals de Sud-Amèrica que 
veuen en el nostre país una evolució d’aquest mercat que desconeixien i que desitgen implantar als 
seus llocs d’origen.  

L’objectiu, en qualsevol cas, és el de fer avançar i desmitificar un sector a vegades estancat per 
l’associació que l’opinió pública fa de 
que allò artesà i d’abans era millor, i 
potenciar la creació de nous models de 
negocis que han de situar el pa al nivell 
d’excel·lència que pot oferir. 

Per tot això, Josep Pascual, creador de 
l’anomenat mètode Pascual, donarà a 
conèixer un revolucionari sistema de 
masses mares naturals com a gran no-
vetat; i Francesc Altarriba, promotor de 
progressistes conceptes que projecten 
un país amb cultura del pa, presentarà 
el Pannier o especialista en el tracte i 
presentació d’aquest producte, impres-
cindible en la dieta mediterrània, i que 
pot donar una gran rendibilitat i reco-
rregut en comptes d’explotació, on la 
modernització i el plus de servei a través 
del pa encara està en els preàmbuls.  



Tres dies intensius i 30 hores amb teoria, pràctica i presència in situ d’un Pannier 

Els “alumnes” d’aquest curs, la majoria experts flequers als que els uneix les ganes de donar aquesta 
volta de rosca al sector, participaran d’una part teòrica i d’una pràctica al llarg dels tres dies del curs 
intensiu, degustant les pròpies creacions en els parèntesis de les classes. 

Per una banda, els assistents complementaran els coneixements sobre l’ofici que realitzen estudiant 
l’innovador mètode de masses mares naturals amb varietat d’usos, controls i aplicacions, per debatre 
llavors sobre tècniques de control de masses en fermentacions llargues i curtes amb mètode de fred 
i no-fred; un altre punt teòric de l’extens programa docent versarà sobre les millores a nivell nutritiu i 
organolèptic de tots els productes fermentats. 

Com a activitat d’enriquiment pel que fa a coneixements, es presentarà a nivell internacional el rol 
del Pannier en totes les seves vessants, no només de forma teòrica de la mà del seu creador, Francesc 
Altarriba, sinó també de manera pràctica, amb la presència d’un coach official Pannier del seu propi 
equip, que al curs il·lustrarà les diferents formes de presentació dels pans que els participants realitzin 
i farà gala pràctica de tot el que envolta el producte perquè el comensal el degusti en el seu punt òptim 
de consum. 

Tipus d’acabat, de decoració, tècniques sobre fleca, transvasament d’aplicacions a la brioixeria, mari-
datges, tast de pans... Tot això tindrà un espai en aquest projecte precursor de fleca moderna impulsat 
des de Catalunya, en un pas més per a reinventar el món, a vegades banalitzat, del pa. 

Més informació a:
www.francescaltarriba.com
www.joseppascual.net
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