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Francesc Altarriba convenç a Mexipan de la necessitat de l’expert en pa. 
Màxima presència catalana en aquest saló especialitzat 
 
 

El Pannier a Mèxic, 2a part:  
L’era de la distinció 

 
 
 

 
 
Fa poc menys d’un mes, 250 
professionals de primer nivell del 
món de la gastronomia a Mèxic van 
conèixer de la mà del seu mentor, 
Francesc Altarriba, el Pannier i van 
poder veure en directe com amb 
coneixement, tracte i cert art, un 
especialista en pa aconseguia elevar 
tal producte a la categoria de 
l’excel·lència i originalitat. Va ser tal 
l’impacte de la innovadora figura de 
l’expert en pa a la presentació del 
certament que durant el seu 
desenvolupament, Francesc 
Altarriba ha estat de nou convidat 
per l’Associació Nacional de 
Proveïdors Professionals de la 
Indústria del Pa, Rebosteria i 
Similars (Anpropan), perquè els 
alumnes de tot el món assistents als 
cursos impartits pels millors 
mestres internacionals adquirissin 
idees per presentar el pa a taula com 
mereix i atreure el comensal. 
L’expansió del Pannier a 
Centreamèrica assoleix així la seva 
maduresa. 
 
 
 
 
 
 
 

Més de 200 alumnes van 
aprendre que per gaudir del pa 
en el seu punt òptim de consum, 
és imprescindible algú que 
conegui i cuidi la seva cocció, 
aroma, maridatge i presentació: 
El Pannier. 
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Francesc Altarriba va col·laborar en el punt final dels tres 
cursos que van donar famosos professionals del sector com 
Francisco Tejero, expert en pa congelat; Josep Pascual  i el seu 
revolucionari mètode de pa artesanal i diferent; i Juan Manuel 
Martínez, defensor del pa saludable, demostrant així la 
importància d’un Pannier per tancar el cercle del bon pa.  Els 
excel·lents pans elaborats per aquests mestres van ser matèria 
prima d’Altarriba, que els va utilitzar per mostrar el veritable 
canvi que mostraven un cop tractats, servits i presentats amb la 
tècnica i el saber fer d’un especialista. Van ser més de 200 
alumnes, repartits en tres cursos diferents, els qui van aprendre 
que per a gaudir del pa en el seu punt òptim de consum és 
imprescindible algú que en conegui i en cuidi la cocció, aroma, 
maridatge i presentació: El Pannier.  

 
 
Més de 50.000 persones, segons ANPROPAN, van visitar els estands i activitats distribuïts en 
els 18.000 m2 de fira que aquest any omplia Mexipan, saló líder a Mèxic i Llatinoamèrica del 
sector flequer, pastisser, xocolater i gelater que ha crescut considerablement en la seva 13a 
edició. Entre vàries demostracions, conferències i cursos impartits per xefs reconeguts 
internacionalment, la presentació del Pannier per part de Francesc Altarriba va aportar 
elegància i distinció a un esdeveniments sobrat de dolçor i sabor, que ha superat amb escreix 
les expectatives. Durant 4 dies, 9 països com són Alemanya, Brasil, Xina, Colòmbia, Espanya, 
Estats Units, Rússia, Vietnam i el propi Mèxic, van estar representats per més de 200 
empreses expositores amb grans novetats i tendències d’un mercat creixent, conseqüència de 
l’exigència d’un consumidor cada vegada més modern. Tal i com indicaven els organitzadors 
en diferents comunicats, la presència catalana i espanyola en aquest saló ha estat la més 
important de totes les edicions. 
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