
                                                                             

La XVIII Universitat d’Estiu de Vic, amb la col·laboració de Francesc Altarriba 

Consulting, inclou al seu programa la formació del especialista en pa. 

A l’estiu també es formen Panniers 

La Universitat de Vic (UVic) no tanca per vacances i , en el seu ampli programa de cursos i 

jornades professionals d’estiu, inclou la formació del Pannier, l’especialista en pa. Després 

de l’èxit de la primera experiència docent realitzada en el marc de l’Hostelco, amb la 

participació de més de 60 persones, ara la UVic pren la iniciativa i aposta per “graduar” la 

segona generació de Panniers, en un intensiu de dos dies, l’1 i 2 de juliol del 2013. 

 Mai abans des d’una universitat s’havia estudiat la formació del especialista del pa com un 

esglaó d’una cadena que ha de donar energia a aquest aliment ancestral que , com a 

complement, també ha d’adaptar-se als nous temps. 

Aquest nou curs tindrà lloc a les instal·lacions que la universitat té a Vic; s’englobarà en el 

marc de la XVIII Universitat d’Estiu i comptarà amb un complet quadre docent que 

aprofundirà en la formació de Pannier, entre ells Francesc Altarriba, empresari, consultor i 

encunyador d’aquest mot i concepte que aprofundeix en la nova cultura del pa. 

Aquest curs té com objectiu oferir les eines i els coneixements necessaris per formar a 

aquest nou professional, al rol del qual ajuda a avançar els nous models de restauració, 

donant un valor afegit a l’assessorament gastronòmic i  a la creativitat dels professionals 

de la sala. 

Comptarà de tres parts:  En la primera es presentarà els diferents tipus de pans, definint 

què és el pa genèric i com aquest actua en el canal HORECA. En la segona partes treballarà 

en l’anàlisi sensorial i els maridatges. I el curs tancarà amb una classe de màrqueting 

aplicada al sector per finalitzar amb una reflexió sobre els nous models de negoci que pot 

generar el tractament correcte d’aquest producte considerat bàsic. 

El curs de Pannier tindrà un cost de 120 euros, però la universitat oferirà diferents 

descomptes en funció de cada particularitat. La matricula ja esta oberta i el procés 

d’inscripció és on-line a través del web http://www.uvic.cat/activitat/453. Els interessats 

que tinguin dubtes poden consultar les condicions generals i el procés de matrícula a 

www.uvic.cat/aulal3matricula o trucant al 93.881.55.16. Els alumnes d’aquest curs 

obtindran un certificat d’assistència. 

Aquesta és la primera vegada que una universitat privada inclou la formació del 

especialista del pa en el seu programa d’estiu, un fet que posa de manifest que en el sector 

“alguna cosa és mou positivament”, com afirma Francesc Altarriba. 

Més informació a www.uvic.cat o a www.francescaltarriba.com  


