
 
 
1r curs internacional de fleca moderna el 8, 9 i 10 de febrer 
 

Flequers de tres continents, a Catalunya per 
conèixer les últimes tendències en pa 
 

Professionals de Líbia, Grècia, Itàlia, Mèxic, República Dominicana i del propi país 
viatjaran fins a Sabadell per prendre-hi part, dirigits per Josep Pascual i Francesc 
Altarriba, i aprofundint en les innovacions sobre producte però també en la manera 
com presentar el pa 
 
Sense cap altre mitjà que les xarxes socials, el 1r curs internacional de fleca moderna que s’impartirà els 
propers 8, 9 i 10 de febrer a l’Escola Andreu Llargués, a Sabadell (Barcelona), ha aconseguit reunir trenta 
inscrits procedents de tres continents diferents. L’èxit de convocatòria no només ha posat de manifest el 
gran interès que suscita la innovació en el sector del pa, sinó també el caire internacional de la iniciativa.  
 
Flequers de Líbia, Grècia, Itàlia, Portugal, Mèxic, de la República Dominicana, juntament amb professionals 
catalans, d’Osca, Logronyo, Madrid, Extremadura, Andalusia i Badajoz, accediran a les últimes tendències 
de canvi en el sector del pa a nivell mundial de la mà dels reconeguts experts, Josep Pascual i Francesc 
Altarriba.  
 
En total set països, de tres continents diferents, estaran representats en un esdeveniment pioner que 
brinda als alumnes l’oportunitat de conèixer noves tècniques i models de negoci per situar el pa al nivell 
d’excel·lència que mereix i demostrar que la modernitat no està renyida amb el pa de qualitat. 
 
Joan Carles Sánchez, alcalde de Sabadell, donarà el tret de sortida dissabte a les 10.00 oferint una 
benvinguda als assistents. Al llarg de les tres jornades es presentarà un revolucionari sistema de masses 
mare naturals i s’animarà els assistents a elaborar pans d’alta gamma i peces de pastisseria per posar-ho en 
pràctica.  
 
Les creacions seran degustades durant els coffee breaks previstos per cada dia. Les 30 hores de curs seran 
doncs, a banda de productives, saboroses i intensives.  
 
El Pannier, segell de qualitat en hostaleria 
 
Francesc Altarriba, creador del Pannier, serà qui explicarà per què la figura de l’especialista en pa és un 
punt d’inflexió en la fleca moderna. Segons l’expert, hi ha una feina important a fer una vegada el pa surt 
del forn, per prestigiar-lo fins que arriba a la taula i donar-li valor a través de l’estètica i, per tant, la tasca 
del Flequer i la del Pannier han de quedar perfectament delimitades, conformant les dues cares d’una 
mateixa moneda. 
 
Per què als restaurants s’obre l’ampolla de vi davant dels comensals i, en canvi, no se’ls talla el pa a taula? 
Per què en la majoria d’establiments gastronòmics hi ha carta de postres, però no de pans? O caldria 
preguntar-se també per què en una taula se serveix un mateix pa als qui mengen amanida que a qui menja 
un entrecot: “Si al teu establiment el pa és una peça important, el més lògic és que et formis per treure’n el 
màxim rendiment”.  



 
En aquest sentit, la figura del Pannier representa un canvi de visió en el món del pa i la gastronomia: se 
centra directament en el comensal perquè el pa li arribi en les millors condicions possibles i en el moment 
òptim per a degustar-lo. El Pannier aporta el mateix valor afegit al pa que el sommelier al vi o el barista al 
cafè: “Posar en boca el pa just en el moment adequat ofereix unes sensacions úniques que situen el pa i els 
complements al màxim nivell, amb la mínima inversió”. A més de l’elegància del seu uniforme, els 
assistents presenciaran en directe les tasques de l’official coach Pannier.  
 
Per la varietat de procedència dels inscrits, el curs s’impartirà en castellà i en anglès, i els assistents 
s’enduran cap als seus països, a més d’una bona lliçó d’innovació, aquesta màster Class en una gravació. 
Dilluns al vespre, Andreu Llargués, president de flequers d’Espanya (CEOPAN), posarà fi a les activitats.   
 
Més informació a: 
www.francescaltarriba.com 
www.joseppascual.net 
 
Departament de premsa Francesc Altarriba Consulting - 93 850 63 42 
 
 

http://www.francescaltarriba.com/
http://www.joseppascual.net/

