
 

 

 

 Francesc Altarriba tancarà la presentació de la fira més important de la 
indústria panificadora a Mèxic, Mexipan, per donar a conèixer la figura 

de l’expert en pa 
 

 

 El Pannier: Destí a Mèxic 
 

 

Convidat per l’Associació Nacional de Proveïdors Professionals de la Indústria del 
Pa, Rebosteria i Similars (Anpropan), organitzadora del saló més important sobre 
el món del pa que se celebra a Amèrica Central, Mexipan, Francesc Altarriba 
assistirà a la presentació d’aquest certamen 2014 per donar a conèixer la figura del 
Pannier, un agent que el sector mexicà acaba de descobrir i que confia en que 
pugui revolucionar el mercat de la fleca i la gastronomia d’aquest país. 

 

 

 

 



 

 

 
Un cop més, el món fixa la vista cap a Europa a la recerca de diferenciació. Francesc 
Altarriba, empresari, consultora i expert del món del pa, posarà la guinda a l’acte 
central de presentació del saló amb una conferència sobre la cultura del pa, basada 
en cinc eixos, un d’ells centrat en l’expert en pa o Pannier, un gir innovador per a la 
indústria mexicana que ha apostat per conèixer-lo de primera mà.  

“Tornem al cistell antiquat amb el pa enmig d’una taula d’un restaurant de luxe, 
rodejada de modernitat. És que el pa no mereix canviar amb els anys, com tot a la 
vida?”, sentencia Francesc Altarriba, justificant l’aposta i interès d’aquest saló de 
referència a Llatinoamèrica per conèixer l’especialista en pa com un veritable 
avenç en el sector, independent i complementari al flequer i amb una funció 
específica dins del personal de sala en un establiment gastronòmic que busca 
distingir-se amb productes que poden donar molta rendibilitat. 

 

 

      

 



 

 

 

 

5 d’agost, presentació en societat del Pannier a Mèxic 

 
El Pannier és una figura que ha estat en contínua evolució des de la seva creació fa 
quatre anys i ara, assentat ja a la universitat, creua l’Atlàntic de la mà del seu 
creador, que viatjarà acompanyat per un Official Coach Pannier, el qual 
s’encarregarà de posar en escena la seva ponència.  

Aquesta tindrà lloc el dimarts 5 d’agost, a l’Hacienda de los Morales, Salón Moreras, 
que serà testimoni de la presentació de Mexipan 2014 per part dels seus 
organitzadors als mitjans de comunicació i professionals i institucions que en 
prendran part, tancant el cercle amb un exclusiu tast de pans.  

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 un 
cop més les últimes tendències i tecnologies del sector, en el més gran 
esdeveniment de la indústria flequera, rebostera, xocolatera i gelatera a l’Amèrica 
Central. 
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