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

El Gremi de Pastisseria 
de Barcelona es complau a 
convidar-vos a visitar 
l’exposició EXPO NADAL 2016, 
els dies 3, 4 i 5 d’octubre, que 
tindrà lloc a les instal·lacions 
de l’Escola de Pastisseria, pl. 
Pons i Clerc, 2, de Barcelona.

Aquesta invitació només dóna dret a visitar l’exposició i el campionat.

EXPERIÈNCIES 
D’ELABORACIÓ

Dimecres, 5 d’octubre

Dimarts, 4 d’octubre
10.00 h: Brioixeria de Nadal, a càrrec de Felix 
Remmele i Marc Mundri. Patrocina Wiesheu.
12.00 h: Elaboracions exclusives de Nadal, a càrrec de 
Josep Mª Rodríguez de La Pastisseria Barcelona.
16.00 h: Nous productes de pastisseria i les seves 
aplicacions gastronòmiques, a càrrec de Marike Van 
Beurden. Patrocina Sosa Ingredients.

10.00 h: Nous conceptes americans de pastisseria i 
forneria, a càrrec del xef Francisco Migoya (EUA).

16.00 h: Elaboracions de Nadal, a càrrec de Jaume 
Viñallonga de la Pastisseria Viñallonga. Patrocina 
Weis, Flechard i Bakels.

Dilluns, 3 d’octubre
10.00 h: Procés d’elaboració del croissant, a
càrrec de Lluís Costa, Millor Croissant Artesà de
Mantega d’Espanya 2015. Patrocina Elkoma i
Wiesheu.

12.00 h: Pastisseria de Nadal amb fruites, a càrrec
de Claudi Uñó. Patrocina Solé Graells Nice Fruit -
Guzmán Gastronomia.

16.00 h: Decoracions i tradicions, a càrrec de 
César Romero, del Basque Culinary Center. Patrocina 
ICAM, Ravifruit, Dobla i Elle&Vire.

18.00 h: Pastisseria nadalenca: noves tendències, a
càrrec de Toni Viñas de Pastisseria La Vienesa.

EXPO 2016 INVITACIÓ

EXPERIÈNCIES DE 
NEGOCI I D’EMPRESA
Dilluns, 3 d’octubre
10.30 h: Els indicadors del teu negoci, a càrrec de 
Dir Informàtica.
11.30 h: Taula rodona: Casos d’èxit a la 
pastisseria: què fa la resta que jo no faig?, a càrrec 
de Xavier Ramón de Triticum, Jaume Viñallonga de 
Pastisseria Viñallonga i Sandra Sauleda de 
Pastisseries Sauleda.
17.30 h: El futur del negoci minorista, a càrrec de 
Gerard Costa, professor d’Esade Business School.

Dimarts, 4 d’octubre
11.30 h: Innovació a la pastisseria: com fer feliç 
la gent, a càrrec d’Ignasi Guitart, professor d’Esade 
Business School i consultor d’empreses.
17.00 h: Com crear valor a través de la 
pastisseria?, a càrrec de Xavier Martínez, consultor 
d’empreses i professor d'Esade Business School. 

Dimecres, 5 d’octubre
11.30 h: El meu producte és molt bo. Per què no es 
ven?, a càrrec de Paco Gil, director del Museu de la 
Xocolata i professor d’Esade Business School.
16.00 h: La pastisseria del futur, a càrrec d’Albert 
Adrià, propietari de diversos restaurants i pastisser. 
17.00 h: La meva clientela és cada vegada més 
gran. Què puc fer per atraure clients joves?, a càrrec 
de Rafel Ferrer, professor d’Esade Business School i 
consultor d’empreses.

Dimecres, 5 d’octubre

IX EDICIÓ DEL 
CONCURS MILLOR 
CROISSANT ARTESÀ 
DE MANTEGA 
D’ESPANYA 2016

Les bases de la IX Edició del Concurs Millor 
Croissant Artesà de Mantega d’Espanya 2016 
estan disponibles a la nostra pàgina web de 
l’Escola de Pastisseria: 
www.escoladepastisseria.cat

El veredicte del Jurat i el lliurament del premi 
tindran lloc el mateix dimarts, a les 13 h, al 
pati de l’Escola.

Dimarts, 4 d’octubre, a les 9 h

Dilluns, 3 d’octubre
10.00 h: Visual merchandising a la pastisseria. 
L’aparadorisme a la nostra botiga: què volem transmetre 
i com ho farem, a càrrec de les integrants de l’Estudi de 
Disseny i Creativitat a la Pastisseria – EDCP. El lobby 
s’anirà omplint amb les propostes visuals i 
d’aparadorisme.
16.00 h: TALLERS: 
Taller 1 - Disseny: Gestió i organització del producte 
segons l’espai comercial.
Taller 2 - Creativitat: La idea, el disseny i la 
implantació.
Taller 3 - Comercial: Famílies de productes, productes 
complementaris i venda creuada.

Dimarts, 4 d’octubre
10.00 h: TALLERS: 
Taller 4 - Disseny: L’aparador com a factor de 
comunicació i venda.
Taller 5 - Creativitat: Estratègies de muntatge en espais 
comercials: trucs, subjeccions i ancoratges.
Taller 6 - Comercial: Optimització del punt de venda: 
redistribució del producte en el mobiliari.

16.00 h: TALLERS: 
Taller 7 - Disseny: La percepció de la imatge i la forma 
del missatge visual.
Taller 8 - Creativitat: Tendències i estilismes innovadors.
Taller 9 - Comercial: Sensory branding o com generar 
experiències mitjançant els sentits aplicat al procés 
de venda.

10.00 h: TALLERS: 
Taller 10 - Disseny: Distribució del mobiliari al retail.
Taller 11 - Creativitat: Eines útils i pràctiques per a explotar la nostra creativitat.
Taller 12 - Comercial: Com millorar el servei d’atenció al client.
16.00 h: TALLER GRUPAL on tots els participants treballaran per grups en la construcció i 
el disseny d’un aparador a partir d’una sèrie de materials que se’ls haurà lliurat prèviament.

EXPERIÈNCIES DE DISSENY 
I CREATIVITAT A LA PASTISSERIA
La novetat d’aquesta edició és la realització de tres tallers pràctics simultanis, de manera 
que tothom s’apunti al que consideri més adient i interessant a les seves expectatives i 
necessitats. Aquests tallers són totalment participatius per part dels assistents.

Més informació d’aquesta activitat a la Secretaria de 
la mateixa Escola de Pastisseria:
Tel. +34 93 268 78 77  
admin@escoladepastisseria.cat
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INSCRIPCIONS, 
PREUS I CONDICIONS

EMPRESES ASSOCIADES AL 
GREMI DE BARCELONA

RESERVES D’EXPERIÈNCIES 
I ACCÉS A L’EXPOSICIÓ

ABONAMENT 1 DIA 35 €
ABONAMENT 2 DIES 50 €
ABONAMENT 3 DIES 60 €

EMPRESES NO ASSOCIADES AL 
GREMI DE BARCELONA
ABONAMENT 1 DIA 60 €
ABONAMENT 2 DIES 75 €
ABONAMENT 3 DIES 95 €N
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ALEMANY

BON LLEVAT, S.L.

CAFFÈ FANTINI - FAINATUR

CALIDULCE

CART SERVICE, S.L.

CARTONAJES JUMARVA

CAN ROSELL

CHOCOVIC

DEGRÉ

DIR INFORMÀTICA

ENPA - SAILOR

EVARISTO RIERA

EXCLUSIVAS FRIGORÍFICAS

EXQUISITEM

FADISMARK SW
EET S.L.

F.B.M. SRL

FOLGUERA S.L.

GIRONDA LK BITRONIC

GRÁFICAS ZOKOA

GRUP CODORNIU

GRUPO VILBO

HIJO DE JOSE MULLOR SERRA, SL

IMCOVEL (TIMBRATS - VALENCIA)

INDUCONTROL

IREKS – 33 DREIDOPPEL

LOPETES ARTESANOS, S.L.

MARTA PACK

MIRÓ PACKAGING

NEULES ARTESANES SANT TIRS

NORTE EUROCAO

RINOR, S.L.

SERMONT, S.A.

SOSA INGREDIENTS, S.L.

SPIRAL BY SAFISA

TAL COM PINTA DISTRIBUÏDORS

UTILCENTRE, S.L. Utensilis i Maquinària

VALRHONA

VINEMP

L
· L’adquisició de l’abonament d’un dia 
permetrà l’accés personal a qualsevol de les 
experiències (demostracions i/o conferències) 
programades durant aquella jornada, sempre 
que prèviament s’hagi realitzat la inscripció 
per telèfon o correu electrònic. Els abonaments 
per a 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 s’hi és present en 
el moment de començar la sessió, es perdrà el 
dret d’assistència en benefici de les persones 
que estiguin interessades a accedir-hi i siguin 
allà en aquell moment.

· Les places per a totes les experiències són 
limitades d’acord amb l’aforament permès 
en cada espai.
· L’accés a la zona d’exposició de la carpa 
serà lliure i gratuït per a tots els professionals 
que presentin aquesta invitació.
· 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 el professorat 
de les experiències.
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A Gremi de Pastisseria de Barcelona
C/ Comtal, 32, 2n – 08002 Barcelona
Tel. +34 93 317 39 98 - servigremi@pastisseria.cat

Amb la col·laboració de: 


