
El Pannier es distingeix amb uniforme
El món del pa també es vesteix de gala. Com un pas més en la integració de l’especialista en pa dins 
del sector, es presenta l’uniforme oficial que contribueix a la professionalització i distinció del Pan-
nier en els esdeveniments de restauració en els quals prengui part, i que poden diferenciar-lo en els 
rols que té assignat el personal de sala dins d’un establiment gastronòmic.

L’evolució de la figura del Pannier ha estat progressiva i es troba en plena eclosió. Després del seu 
naixement en una jornada sobre innovació gastronòmica a Sant Sebastià el 2009, l’acceptació al món 
de la gastronomia d’aquest nou rol, homòleg al sumiller al món dels vins, ha anat in crescendo. El 
2010, el Pannier es va presentar de forma oficial en el saló internacional Hostelco de Barcelona da-
vant un nombrós auditori, i des de la seva posada de llarg, no han cessat les actuacions per introduir 
aquest figura en el sector, donant força a un dels pilars que sustenten la cultura del pa, cada vegada 
més estesa i avalada pel consultor especialitzat i de corrent progressista com és Francesc Altarriba, 
encunyador del terme i un dels seus principals mentors.
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En l’última edició del saló interna-
cional Hostelco, la del passat any, 
es va formar la primera generació 
de Panniers, 60 persones que van 
participar del primer curs que 
comptava amb la certificació do-
cent d’una universitat, en concret 
de la UVic. Aquest va ser el punt 
de partida d’un segon curs realitzat 
aquest any a les aules d’aquesta 
universitat privada, amb assistència 
de persones provinents de dife-
rents llocs d’Espanya, confirmant 
l’interès que desperta aquesta 
figura a l’entorn de la restauració i 
la fleca, com a element dinamitza-
dor i per a la projecció de negocis 
innovadors relacionats amb el món 
del pa.

Ara, per donar encara més oficialitat a aquest rol emergent i que està contribuint a situar aquest 
aliment ancestral a la categoria de consum que li correspon (tant a nivell de comensal en un 
establiment gastronòmic com a nivell de consumidor de pa, és a dir, tota la població), Francesc 
Altarriba presenta l’uniforme oficial que distingeix el Pannier en els esdeveniments en els quals 
participa, un elegant vestit en versió masculina i femenina que porta el segell de la firma Dress 
Code, dissenyat per Mónica Sarabia. Aquest juga amb la puresa del blanc, l’elegància del negre i la 
tebiesa dels tons granats i no repara en detalls, sempre amb la practicitat i l’estil com a premissa.

Comptant amb un equip de panniers en les empreses que dirigeix Francesc Altarriba, capitanejat 
per l’expert Pere Fabregà, l’uniforme del Pannier s’ha estrenat ja en diferents esdeveniments mul-
titudinaris, completant a l’equip de professionals que serveix amb distinció les taules i aixecant 
l’interès de molts comensals que, gràcies a aquesta figura, degusten el pa al punt òptim de consum 
i amb una presentació tan acurada i distingida com la que s’atorga als vins, formatges, cafès o fins i 
tot a les postres. 

Un pannier també va estar present en la inauguració de [0% Gluten], el nou espai lliure 
d’al·lergògens de Barcelona, que va obrir portes fa uns dies al carrer Pobla de Lillet, 5 de Barcelona, 
fent una presentació cuidada de tots els productes que es van oferir als visitants i autoritats assis-
tents.

El Pannier també té un lloc a la xarxa
Per donar a conèixer les diferents activitats en les quals un Pannier és imprescindible, informació 
de cursos i d’esdeveniments, a la xarxa s’ha estrenat també un Facebook i un Twitter dedicat a 
aquesta figura. Es pot seguir a través d’aquests enllaços www.facebook.com/Elpannier i 
www.twitter.com/ElPannier. També a www.elpannier.com.

Més informació en www.francescaltarriba.com, www.spaipa.es o en el 93 850 70 69. 


