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Apunta't aquestes dates:
3 i 4 d'octubre del 2022
celebrem NADAL AL GREMI.
No et perdis tot el que hem preparat per a tu:
Formacions, Expositors, XV Concurs del Croissant
2022 i convidats especials com Àlex Corretja, qui
s'encarregarà de fer una sessió de Coaching molt
interessant!
Vine a descobrir-ho!
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PROGRAMA
Dilluns 3 d'octubre:
9:30 a 10:30 - Vine a Esmorzar al Gremi per conèixer noves tendències i idees per
adaptar-les al teu negoci. (Aula Pati)
10:30 a 11:30 - "L'èxit del bon ús del packaging" a càrrec de Lluís Riba (Aula Magna)
11:45 a 13:15 - Coaching a càrrec de Alex Corretja Verdegay (Aula Magna)
16:00 a 17:45 - Formació de Croissant impartit per Panem (Aula Magna)
16:00 a 17:45 - Taller Petits detalls a càrrec de Maria Reig Giribets. (Aula Pati)
Coneix les eines que t'ajudaran a organitzar i resoldre els teus espais (aparadors i interiors), de
manera ordenada i intuïtiva, tenint en compte la interacció que fa el client amb el teu producte.

18:00 a 20:00 - Formació de Torrons a càrrec de Saray Ruiz (Aula Magna)
Vine a descobrir nous formats més personals. Treballarem una gamma de torrons, des dels
sabors més clàssics fins als més innovadors.
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Dimarts 4 d'octubre:
XV Concurs al Millor Croissant Artesà de Mantega d'Espanya 2022 (Aula Pati)
10:30 a 11:45 – "Com planificar un bon càtering" a càrrec del Xef Jordi Vila de
l'empresa Alquímia (Aula Magna)
Referent en el sector gastronòmic, per la seva originalitat, proactivitat i
emprenedoria. A més compta amb 1 estrella Michelin.
11:45 a 13:00 - Taula Rodona: Debat: "Relleu Generacional al negoci familiar" a
càrrec de la Dra. Rosa Maria Ros, Metgessa. (Aula Mirador)
13:15 - Lliurament del Premi del XV Concurs al Millor Croissant Artesà de Mantega
d'Espanya 2022 (Pati EPGB)
16:00 a 17:45 - Formació de Panettone a càrrec de Jose Romero (Aula Magna)
Treballarem els passos a seguir des de principi a fi, per a l'elaboració del Panettone.
Des de la massa mare fins a l'empaquetat.
18:00 a 20:00 - Formació de gestió de venda artesana i elaboració italiana a
càrrec del Mestre Pastisser Andrea Bessuchio. (Aula Magna)
Vine a conèixer una de les pastisseries referents d'Itàlia, amb un negoci ampli i divers,
que engloba producte de gelateria, xocolateria, cafeteria, pastisseria i especialitat en
Panettone.
Coneixerem tota la seva història i els punts clau del seu èxit.
20:00 - Cloenda amb Cava i Croissants a càrrec de Panem (Pati EPGB)
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EXPOSITORS
barry callebaut belgium
bon llevat s.l.
BLANXART PROFESSIONAL CHOCOLATE
calidulce s.l.
cart service centro stampa s.l.
dulcypas
equisitem by elies miró
evaristo riera s.a.
fadismark sweet s.l.
f.b.m. srl
frutos secos blau
hijo de jose mullor serra s.l.
jumarva s.a.
lopetes artesanos s.l.
manofacturas artesanas c.llop, s.c.p.
miró packagins
natureco s.l.
pasdeflor design s.l.
ponthier sas
premium chef
proflor iberica s.l.
t500 puratos s.a.
ricart s.l.
sermont s.a.
utilcentre s.l.
valrhona españa s.l.
vinemp s.l.
wualia studio s.l.
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preus activitats
agremiat
un dia: 20€
dos dies: 35€
no agremiat
un dia: 50€
dos dies: 110€
resta agremiats catalunya
*es precisa justificant d'agremiat

un dies: 30€
dos dies: 55€

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Lloc:
Escola de Pastisseria de Barcelona
Plaça de Pons i Clerch, 2, 08003 Barcelona
HORARI:
10:00 a 19:00
TELèFON CONTACTE:
93 317 39 98
EMAIL CONTACTE:
servigremi@pastisseria.cat

