
Profesionales de siete países 
asisten a un curso de panadería
Se impartió en la escuela Andreu Llargués, con sede en Cal Molins

LL. FRANCO
Llargués, Pasqual y Bosch inauguraron el curso (izquierda), que reunió a 35 panaderos de siete países

YOLANDA RICO

Conocer las últimas noveda-
des en el mundo de la pana-
dería y la importancia del 
papel del pannier eran dos de 
los objetivos del primer curso 
internacional de panadería 
moderna que se impartió 

hasta ayer y desde el sábado 
en la Escola de Flequers 
Andreu Llargués, con sede 
en el centro de formación Cal 
Molins.

Participaron en las clases 
un total de 35 profesionales 
procedentes de siete países 
como Libia, República Domi-

nicana, México y Grecia, entre 
otros. Los organizadores, Fran-
cesc Altarriba y Josep Pasqual, 
valoraron de forma positiva la 
iniciativa. 

Pasqual compartió con los 
alumnos su método de masas 
madre naturales. Una opción 
que calificó de «totalmente 

revolucionaria». Altarriba, por 
su parte, dio a conocer la figura 
del Pannier, el especialista en 
pan que sabe cómo tratar el 
producto para el disfrute del 
consumidor final. 

La idea del Pannier surgió en 
Catalunya, de la mano de Alta-
rriba y según explicó esta figura 

no existe en ningún otro país. 
De ahí el interés que suscitó 
entre los asistentes al curso. 
Los organizadores comunica-
ron ayer que uno de los valo-
res del curso fue también la 
riqueza que aportó la diversi-
dad cultural de los asistentes 
ya que permitió un intercambio 
de impresiones.

Tanto Altarriba como Pas-
qual confían en que este 
curso tenga continuidad en 
ejercicios venideros. La forma-
ción la inauguraron el sábado 
por la mañana el concejal de 
Comerç, Carles Bosch, y el pre-
sidente del Gremi de Flequers 
de la Província de Barcelona, 
Andreu Llargués n

ELISABETH ÁLVAREZ

«Les xifres demostren que 
les corporacions locals no són 
el problema de l’endeutament 
i el dèficit de l’Estat». Així ho 
va assegurar ahir el diputat 
d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies de la Dipu-
tació de Barcelona, Carles Ros-
sinyol, durant la sessió inaugu-
ral de la jornada ‘Reforma de 
l’Administració Local’, organit-
zada per l’Institut d’Economia 
de Barcelona.

Rossinyol va dir que la regu-
lació sobre el món local era 
necessària perquè hi havia 
molts problemes a solucionar, 
però que «aquesta reforma 
s’ha fet de manera urgent 
degut a un context de greu 

Rossinyol: «Les corporacions locals 
no són el problema del dèficit»  
Diu que «la reforma s’ha fet de forma urgent per la crisi»

crisi econòmica i no des de la 
reflexió», i és per això que «no 
té sentit que es parli de racio-
nalització i sostenibilitat quan 
pel que fa al dèficit, per exem-

ple, les corporacions locals 
tenen superàvit».

En la seva opinió, la reforma 
local hauria d’haver solucio-
nat temes pendents com el 

Carles Rossinyol, a l’esquerra, a la inauguració d’ahir
DIBA

finançament, l’assignació de 
competències, la vinculació 
entre les polítiques d’ingres-
sos i despeses o el model 
territorial. El diputat subratlla 
que «des d’una administració 
de segon nivell com la Diputa-
ció es pot funcionar de dues 
maneres: com a fiscalitzadors 
i treballant des de la descon-
fiança o com a proveïdors de 
serveis i amb coordinació amb 
els municipis», i  ha afegit que 
aquesta administració creu en 
la segona visió, ja que «són els 
municipis, degut a la seva pro-
ximitat amb les persones des-
tinatàries dels serveis, els que 
han de valorar quines són les 
necessitats i demandes dels 
ciutadans».

Durant la jornada d’ahir aca-
dèmics experts en la matèria, 
especialistes en administra-
ció local i càrrecs polítics van 
analitzar la reforma de l’admi-
nistració local que s’ha con-
cretat recentment amb la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibili-
tat de l’Administració Local n 
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fLaixos

 alfons forrellad, 
silvia alcalá i Giselle 
Vitali a Belles arts

L’acadèmia de Belles Arts 
(Pg. Manresa, 22) inaugura 
aquest dimarts (19h) 
litografies i gravats d’Alfons 
Forrellad, «Natures vives» 
de Silvia Alcalá i  les obres 
digitals i artístiques de 
Giselle Vitali.

 Jornada a la UaB 
sobre l’assetjament 
moral al treball 

La Facultat de Dret de la 
UAB acull avui dimarts (9 
h.) la jornada «Assetjament 
moral i qualitat en el 
treball. Tot enllaçant teoria 
i pràctica», que aplegarà 
especialistes dels àmbits 
acadèmic i professional. 
Intervindran Iñaki Piñuel, 
de la Universidad de Alcalá 
de Henares, i Pau Gomar, 
del Parc de Salud Mar. 
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