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Expositors

Aquesta invitació només dóna dret a visitar l’exposició i els campionats

Un any més, la Mostra de Pastisseria de l’Expo Nadal se celebra a l’Escola de 
Pastisseria del Gremi de Barcelona. Aquesta edició compta amb diferents 
propostes que intentaran satisfer tots els nostres professionals. Et volem 
convidar a participar en un fòrum de referència que serà innovador, especialitzat 
i a l’avantguarda del que necessita el sector de la pastissera.

El pastisser podrà participar en experiències diferents i variades que s’han 
preparat per aquesta edició: experiències de disseny i creativitat en pastisseria, 
experiències d’elaboració i experiències de negoci i empresa. Cadascuna 
d’aquestes tres alternatives ofereix al professional un gran ventall de propostes 
que, de ben segur, satisfaran la seva inquietud. Cada xerrada, cada experiència, 
cada col·loqui i cada demostració han estat escollits per fer gaudir i satisfer 
alhora els diferents interessos dels professionals del nostre sector

A més, se celebrarà el Concurs del Millor Croissant Artesà de Mantega d’Espanya, 
un dels més esperats i amb major seguiment i difusió per part dels mitjans de 
comunicació. 

I amb tot això, l’exposició de l’espai fi ral, en la qual quaranta empreses del 
nostre sector us presentaran les seves novetats comercials més destacades, i on 
es podran avançar les compres de la campanya de Nadal.

L’Expo Nadal és la Mostra de la Pastisseria per excel·lència: la trobada més 
dolça i recomanable de l’any! Vine, passeja, escolta, participa, aprèn, comparteix 
experiències i, sobretot, gaudeix. No et deixis perdre aquesta dolça oportunitat. 
Nosaltres t’hi esperem!

El Gremi de Pastisseria de Barcelona
es complau convidar-vos a visitar l’exposició que 
tindrà lloc, dins dels actes programats amb motiu 
de l’EXPO NADAL 2015, els dies 5, 6 i 7 d’octubre a 
les instal·lacions de l’Escola de Pastisseria, Plaça 

Pons i Clerc, 2, de Barcelona.

EXPO 2015. 
Invitació, exposició 

i participació

Reserves 
d’experiències i 

accés a l’exposició

Amb la col·laboració de: 

Consorci de Comerç,
Artesania i Moda
de Catalunya

CAMC

L’adquisició de l’abonament d’un dia permetrà l’accés a qualsevol de les experiències (demostra-
cions i/o conferències) programades durant aquella jornada, sempre que prèviament s’hagi realitzat 
la inscripció per telèfon. Els abonaments per dos o tres dies també són nominals i tenen el mateix 
funcionament.

Per participar en qualsevol de les experiències d’Expo Nadal serà imprescindible la màxima 
puntualitat. Malgrat haver efectuat la inscripció prèvia a l’experiència, si no hi és present en el 
moment de començar la sessió, perdrà el dret d’assistència en benefi ci de les persones que estiguin 
interessades a accedir-hi i siguin allà en aquell moment.

L’accés a la zona d’exposició de l’espai fi ral serà lliure i gratuït per a tots els professionals que 
presentin aquesta invitació.

Les places per a totes les experiències són limitades d’acord amb l’aforament permès en cada espai.

En cas de força major, el Gremi de Pastisseria de Barcelona es reserva el dret de suspendre i/o 
canviar l’ordre dels temes i/o professorat de les experiències.

ALEMANY
BON LLEVAT, S.L.
BARCELONA PACKAGING 
SOLUTIONS
CAKE PACK
CALIDULCE
CARTONAJES JUMARVA, S.A.
CARTRONATGES J.M. JUAN 
MIRÓ
CHOCOVIC
CODORNIU
COMERCIAL MARTA
DIR-INFORMÀTICA
ENPA SAILOR - GELIDEA
EUROVANILLE

EVARISTO RIERA
EXCLUSIVAS FRIGORÍFICAS
EXQUISITEM
FOLGUERA CINTAS Y  
FANTASÍAS
GRÁFICAS ZOKOA

HIJOS DE J. MULLOR  
SERRA S.L.
IMCOVEL (TIMBRADOS 
VALENCIA)
INDUCONTROL
IREKS – 33 DREIDOPPEL
LANGA CONCEPT

LUDOMAR TXOCOLATL 
GROUP

LK BITRONIC
MASTER MARTINI
NEULES ARTESANES  
SANT TIRS
NORTE EUROCAO
PRODUCTOS LOPETES
RICART, S.L.
SERMONT, S.A.
SOSA INGREDIENTS, S.L.
SPIRAL BY SAFISA
TAL COM PINTA
UTILCENTRE
VALRHONA ESPAÑA
VILBO EDICIONES
VINEMP



Experiències d’elaboració

10.00 h: 
Procés d’elaboració del croissant, a 

càrrec d’Oriol Balaguer, Millor Croissant 
Artesà de Mantega d’Espanya 2014. 

Patrocina Elkoma i Wiesheu.

12.15 h:
Chocolate Academy ens presenta el 
llançament de la seva nova imatge i 

les seves noves confeccions per aquest 
Nadal. Patrocina Chocovic.

15.45 h: 
La pastisseria de Nadal, a càrrec de 
César Romero, del Basque Culinary 

Center. Patrocina ICAM, Ravifruit, Dobla i 
Elle&Vire.

18.15 h: 
Semifreds i noves textures de 

pastisseria, a càrrec de Marike Van 
Beurden. Patrocina Sosa Ingredients.

Dilluns, 5 d’octubre

9.00 h:
Concurs Millor Croissant Artesà de 

Mantega d’Espanya 2015.

10.00 h:
Noves tendències en pastisseria 

nadalenca, a càrrec de Josep Maria 
Rodríguez de La Pastisseria.

12.15 h: 
Troncs nadalencs i les seves 

tendències, a càrrec de Toni Viñas de 
Pastisseria La Vienesa.

15.45 h:
Farines ecològiques. 

Patrocina Farines Ylla.

18.00 h:
Veredicte i lliurament del premi al 
Millor Croissant Artesà de Mantega 

d’Espanya 2015.

18.15 h:
Conferència i degustació de 

varietats de vainilla i les seves 
aplicacions gastronòmiques, 
a càrrec de Adriana Guillot, 

juntament amb el xef Sergi Vela. 
Patrocina Eurovanille.

Dimarts, 6 d’octubre

10.00 h:
Macarons amb xocolata per aquestes 

festes, a càrrec de Lluís Costa. 
Patrocina Pomati.

12.15 h:
Entre cuina i pastisseria: mix entre dolç i 
salat, a càrrec de Jose Romero, professor 

de l’Escola de Pastisseria del Gremi de 
Barcelona.

15.45 h:
Tècniques i receptes originals amb les 
darreres novetats de Pcb-Creations i la 
Rose Noire, a càrrec del xef Sergi Vela. 

Patrocina Calidulce.

Dimecres, 7 d’octubre

Dimarts, 6 d’octubre, a les 9 h.
El veredicte del Jurat es farà públic el mateix 
dimarts, a les 18 h.

Més informació sobre aquesta activitat a 
l’Escola de Pastisseria:

Tel. +34 93 268 78 77
escola@escoladepastisseria.cat

Inscripcions Expo Nadal
Gremi de Pastisseria de Barcelona
c/Comtal, 32, 2on - 08002 Barcelona
Telf. +34 93 317 39 98
servigremi@pastisseria.cat

dimarts, a les 18 h.

PREUS Empreses associades al 
Gremi de Barcelona

Empreses NO associades al 
Gremi de Barcelona

Abonament 1 dia 35 € 60 €

Abonament 2 dies 50 € 75 €
Abonament 3 dies 60 € 95 €

Preus

Millor croissant 
artesà de mantega 
d’Espanya 2015

Experiències de negoci i d’empresa

11.30 h:  
Per què la gent ja no compra el seu pastís el 

diumenge (ni el dilluns, ni el dimarts...).
Resum: Es donaran les claus per entendre la 
nova realitat i macro tendències. La resposta 

a aquesta nova realitat serà en clau de 
màrqueting.

Ponent: Ignasi Guitart, professor d’Esade 
Business School.

17.00 h:
Redefi nició del model de negoci com a estratègia 

de creixement.
Resum: En aquesta ponència es revisarà la 

defi nició del model de negoci i les àrees clau per 
defi nir el model de negoci actual i es posaran 

exemples d’evolució de models de negoci.
Ponent: Rafel Ferrer, professor d’Esade 

Business School.

Dimecres, 7 d’octubre

10.00 h:
Etiquetatge, al·lèrgens i informació 

al consumidor.
Resum: Nova normativa: el Reglament 1169/2011 

i el Reial Decret 126/2015. Com afecten als 
negocis de pastisseria l’etiquetatge dels 

productes envasats, els al·lèrgens i quina és la 
informació alimentària dels productes.
Ponent: Lluís Riera, de Saia Formació. 

11.30 h: 
La pastisseria a les xarxes socials? Un terreny de 

joc incòmode i sense àrbitre?
Resum: Les xarxes socials s’han convertit en 
un mitjà i un canal molt potent per construir 
una relació amb els nostres clients. Durant la 
conferència es donaran claus per generar una 
comunicació el més sòlida i sostenible amb la 

nostra clientela.
Ponent: Oriol Guitart, director de màrqueting de 

Vertbaudet.

17.00 h:
Comunicar-me amb el meu mercat per vendre 

millor.
Resum: Sabem qui som però,  sabem com 

vendre’ns? Si sabem com vendre’ns, ara cal 
explicar-ho, és a dir, comunicar-ho. Que és 

comunicació? Entendre el que és comunicació 
és el punt de partida d’una comunicació efi caç. 

En aquesta xerrada repassarem el procés de 
comunicació i defi nirem un model senzill però 

efectiu que ens canviarà la manera de parlar amb 
els nostres clients.

Ponent: Ferran Blanch, professor d’Esade 
Business School.

Dilluns, 5 d’octubre
11.30 h: 

El procés successori: perquè costa tant deixar 
la feina?

Resum: Al llarg de la conferència es donaran les 
clau per a la transmissió dels negocis familiars 
i es tractarà del lideratge durant el procés de 

canvi, el rol de l’equip en el procés de successió i 
com desvincular-se del negoci sense problemes.

Ponent: Iolanda Guiu, Partner en Barton 
Consultants, directora de Garantcom, Grup 

Barton.

17.00 h: 
Fem un canvi de mentalitat? De la orientació 

de producte a la orientació de mercat.
Resum: El pastisser està acostumat, com la 
majoria d’empresaris, a pensar més en el 

producte que en el client i la seva necessitat. 
Durant la conferència es parlarà de com fer 
aquest canvi de mentalitat, pensant més en 
el mercat per tal de fer dels nostres negocis, 
propostes molt més sostenibles i duradores 

en el temps.
Ponent: Paco Gil, Director del Museu de la 

Xocolata.

Dimarts 6 d’octubre

Experiències de disseny i creativitat

Al lobby es muntarà una botiga que s’anirà omplint a mesura que es presentin, al llarg de les jornades, 
les propostes visuals i d’aparadorisme.

Dimecres, 7 d’octubre

10.30 h: 
Aparadors i muntatges de 

Panellets i Nadal (II).
Ponent: Estudi de Disseny i Creativitat a la 

Pastisseria.

15.30 h: 
Aparadors i muntatges de Nadal i Cap d’Any (III).

Ponent: Estudi de Disseny i Creativitat a la 
Pastisseria.

10.30 h: 
Innovació i disseny a la Pastisseria.

Resum: Conferència que té com a objectiu veure 
com la innovació, la creativitat i el disseny són 
elements i factors claus d’èxit, i constitueixen 
elements de diferenciació respecte d’altres 

propostes comercials.
Ponent: Olivier Fernández, Director de l’Escola 

de Pastisseria del Gremi de Barcelona.

12.00 h:  
Disseny i tendències de packaging en el món de 

la pastisseria.
Resum: El packaging com a element de 

comunicació dels valors de la nostra pastisseria. 
Ponent: Zoo Studio.

15.30 h: 
Aparadors i muntatges d’Enamorats i Nadal (I).

Ponent: Estudi de Disseny i Creativitat a la 
Pastisseria.

Dilluns, 5 d’octubre

Dimarts, 6 d’octubre

10.30 h: 
La creativitat a la pastisseria o com generar 

il·lusió i fantasia.
Resum: La pastisseria pot i ha d’esdevenir 

quelcom més enllà d’un producte. Ha de ser 
generador d’il·lusions, màgia i sentiments.

Ponent: Enric Rosich.

11.30 h:  
Taller de coaching: Dolç... o amarg? Com 

prefereixes afrontar el dia?
Resum: Taller adreçat especialment al personal 

d’atenció al públic de les pastisseries. 
L’assertivitat: com dir tot allò que volem 

expressar sense ferir els altres. Tenir eines per 
poder expressar de manera empàtica tot allò 

que volem dir en el dia a dia de la feina.
Ponent: Anna Barnadas, 

de l’empresa SWOTingYOU.

16.00 h:
 Teatralització d’una experiència de compra.

Resum: Voleu assistir a un espectacle de 
teatre on podreu veure refl ectides moltes 

de les vostres vivències a la botiga? Quatre 
actors i actrius representaran diferents 

escenes improvisades a partir d’un tema i 
unes circumstàncies que seran el pretext per 

començar l’acció.
Ponent: Alumnes de l’Institut del Teatre de 

Barcelona.

El Grup Gremial de la Dona Pastissera canvia 
la seva denominació per la d’Estudi de Disseny 

i Creativitat a la Pastisseria. Amb aquest 
nou nom volem fer una adaptació, tant de la 
pròpia defi nició del grup com del contingut 

que desenvoluparà a partir d’aquest moment 
en el marc de l’Escola de Pastisseria. Es tracta 

d’evolucionar amb les noves tendències i exercir 
de catalitzador d’aquestes per adequar-se als 

nous temps i als nous estils en el comerç.


