
Els tallers tindran una duració de dues setmanes però no és necessari assistir-hi a les dues per 
a copsar l’essència del projecte i de l’art de menjar.

La primera setmana els nens aprendran en diferents formats les diverses modalitats de l’art de 
menjar - segons la nostra manera d’entendre - i els llenguatges culinaris que les acompanyen. 
Això serà possible a través de les Master Class que vindran a donar diversos professionals.

D’altra banda, i paral·lelament a les Master Class experimentarem l’art del menjar a través de 
conceptes relacionats amb el món de l’art; treballarem la composició a partir d’una obra de 
Sophie Calle [Chromatic Diet], el reciclatge a partir d’un video de Jean-Claude Ruggilliero 
[Lastream, 1996] i la forma a partir de l’estampació de diferents aliments.

I, finalment, farem música i dansa de l’art de menjar per tal de poder explicar amb el nostre cos, 
el nostre ritme i la nostra veu el submón que s’amaga subtilment en l’art de menjar.

Al final de cada dia farem un taller que recull les tres propostes i que és una manera d’exposar 
les altres mirades que podem trobar: quan l’art de menjar és sostenibilitat, 

Pel que fa a la segona setmana ens dedicarem exclusivament a muntar un “Últim sopar” de 
caire sostenible i de producció i km 0 i a cuinar, a preparar i a dissenyar els ingredients de la 
nostra taula. Convidarem als pares, avis i als amics la última tarda dels Tallers al pati de l’Escola 
Mafalda.

DESCONTEXTUALITZACIÓ DEL MENJAR
dilluns 6 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar amb uns ingredients que no tocaven? T'agradaria cuinar 
amb coca-cola i fer una amanida amb cereals?
Començarem els tallers de l’Art de Menjar amb la col.laboració de David Ymbernon i la seva 
peça Poesia Visual Culinària perquè els nens entenguin que, a vegades, el que veiem no és el 
que creiem i que el menjar es pot fer d’altres maneres. Comencem jugant a les hipòtesis, 
cuinant impossibles i proposant, d’alguna manera, la màgia en el menjar!

CONCEPTUALITZACIÓ
dimarts 7 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar pensant en una obra d'art? Podries cuinar explicant el què 
pensa algú? Com podriem fer-ho?
El segon dia el dedicarem a la conceptualització del menjar com a primer gran tret de sortida 
d’una sèrie d’eines que ens ajudaran en tot el procés. Serem catalitzadors d’un procés culinari i 
intentarem sentir-nos part important del seu contingut!!
 

NUTRICIÓ
dimecres 8 de juliol de 2015
Sabies que hi ha moltes coses quan menges que fan que et sentis bé o que et vinguin més 
ganes de menjar-ne... perquè?
El tercer dia ens dedicarem a aprendreal taller de nutrició. Volem fer que els nens aprenguin a 
llegir una etiqueta, volem donar-los eines de reconeixement i quatre idees claus de qualitat, 
higiene i proximitat. Farem una cata a cegues i testejarem el seus gustos!

L’ART_FOOD CULTURE
dijous 9 de juliol de 2015
Sabies que l'art es pot menjar? T'agradaria tastar-lo? Potser un bocinet?
El quart dia visitarem un artista al seu estudi i ens inundarem de la realció del menjar i l’art com 
a base d’un recorregut artístic. Intentarem trobar similituds i distàncies de les coses que 
inspiren, que denuncien, que mostren altres maneres!

LA FORMA_ÚS, DESÚS I ALTRES IDEES
divendres 10 de juliol de 2015
Sabies que podem fer culleres amb cebes? I ampolletes amb carbassó? 
L’últim dia farem servir el menjar per crear útils i eines al voltant de la cuina i aprofitarem per 
dissenyar amb una matèria prima molt diferent! Intentarem que els nens i nenes entenguin que 
sempre hi pot haver visions molt diferents de les coses i les oferirem per tal de que ells arribin a 
processos de creació nous!

l´’últim sopar
DE L’11 AL 15 DE JULIOL DE 2016
Amb una visita a primera del matí d’una plataforma d’aprofitament del menjar volem donar 
quatre pautes importants de la sensibilització que hauriem de tenir tots de cara al món que ens 
ha tocat viure; traspassar aquesta idea als nostres nens i nenes és una tasca important i, del 
tot, necessària. Amb aquesta premisa intentarem dibuixar, pensar i dissenyar un Últim Sopar!

Per una banda treballarem els aspectes bàsics de tot esdeveniment: la presentació, la percep-
ció i la representació. A partir d’aquests aspectes els nens idearan la seva manera de veure el 
món per a mostrar-ho al públic com una opinió però també - donada la presa de consciència - 
com una denúncia social.
D’una altra banda, els nens es podran familiaritzar amb diversos llenguatges al voltant del 
menjar: els ingredients, la composició, els útils, el color, la cocció i la preparació per dur a terme 
el procés de creació. 
Aquesta feina es durà a terme durant tota la setmana per tal de fer un petit berenar que tindrà 
lloc el divendres 15 de juliol al jardí de l’escola.

sortides
NYAM NYAM
dimARTS 5 de juliol de 2016
Visitarem l’estudi - vivenda Nyam Nyam i treballarem allà la CONCEPTUALITZACIÓ.

MIRALDA
diJOUS 7 de juliol de 2016
Anirem fins a l’estudi de l’artista per parlar amb ell i veure el seu món i les seves obres.

HORTA DE BELLOCH
dimARTS 9 de juliol de 2016
Volem anar amb els pares i els nens i nenes fora de Barcelona i visitar un hort molt especial.

HORTA DE BELLOCH ÉS UN PROJECTE DE MICROGRANJA QUE UTILITZA TÈCNIQUES PERMACULTURALS 
I BIOINTENSIVAS PER RECUPERAR UNA VELLA TERRASSA AGRÍCOLA. DUES JOVES EMPRENEDORES QUE 
HAN CANVIAT EL TRACTOR PER L'AFECTE, TREBALLANT A LA MÀ, TENINT UN HORT ECOLÒGIC I DE 
TEMPORADA. OFEREIXEN EL SEU TEMPS, LA SEVA PASSIÓ PER LES COSES BEN FETES, CISTELLES DE 
VERDURES ECOLÒGIQUES I DE TEMPORADA, OUS DE GALLINES QUE CONVIUEN AMB ELLES I PA DE 
FERMENTACIÓ LENTA CUIT AL FORN DE LLENYA.
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-”... La primera tasca de l’educació és sacse-
jar la vida però deixar-la lliure perquè es 
desenvolupi. Aquesta és la nostra obligació 
cap al nen: donar-li una mica de llum i seguir 
el nostre camí. Si l’ajuda i la salvació han 
d’arribar només pot arribar a través dels 
nens. Perquè ells són els creadors de la 
humanitat.” -

Maria Montessori (1870-1952)
Educadora i metgessa

Història

DadàBarcelona
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nostra taula. Convidarem als pares, avis i als amics la última tarda dels Tallers al pati de l’Escola 
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Començarem els tallers de l’Art de Menjar amb la col.laboració de David Ymbernon i la seva 
peça Poesia Visual Culinària perquè els nens entenguin que, a vegades, el que veiem no és el 
que creiem i que el menjar es pot fer d’altres maneres. Comencem jugant a les hipòtesis, 
cuinant impossibles i proposant, d’alguna manera, la màgia en el menjar!
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Els tallers d'estiu formen part d'un programa creatiu, educatiu i 

lúdic per a despertar, els mesos de la calor, la sensibilitat dels 

nens a través de diferents disciplines artístiques. El concepte es 

recolza de manera triangulada amb la dansa, la música i l'art. 

Espai i temps per poder trobar la seva creativitat i ser, en definiti-

va, més lliures

Es tracta d'un casal d'estiu intens, de quinze dies, on cada any 

l'art deriva en diferents disciplines per anar donant una amplitut 

a la mirada i als recursos. Aquest any, s'ha decidit de formar tres 

grups d'edats per tal de trobar altres ritmes però l'idea és barre-

jar als nens per trobar des de la diversitat una multiplicitat de 

pensament i creativitat i enriquir-los.

Hi ha una idea general d'explicar als nens l'art del menjar de 

manera tradicional i, també, de manera més contemporània ... 

fer-los arribar el missatge de modernitat i de fet social. Volem 

parlar del menjar quan és cultura i de la cuina quan és art, nutri-

ció i cooperació. Volem explicar una mica el que passa fora i 

volem proposar un projecte ampli i amb un taller de creació 

seriós, professional i molt ambiciós!

Us hi esperem:

BON PROFIT!

DadàBarcelona
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Els tallers tindran una duració de dues setmanes però no és necessari assistir-hi a les dues per 
a copsar l’essència del projecte i de l’art de menjar.

La primera setmana els nens aprendran en diferents formats les diverses modalitats de l’art de 
menjar - segons la nostra manera d’entendre - i els llenguatges culinaris que les acompanyen. 
Això serà possible a través de les Master Class que vindran a donar diversos professionals.

D’altra banda, i paral·lelament a les Master Class experimentarem l’art del menjar a través de 
conceptes relacionats amb el món de l’art; treballarem la composició a partir d’una obra de 
Sophie Calle [Chromatic Diet], el reciclatge a partir d’un video de Jean-Claude Ruggilliero 
[Lastream, 1996] i la forma a partir de l’estampació de diferents aliments.

I, finalment, farem música i dansa de l’art de menjar per tal de poder explicar amb el nostre cos, 
el nostre ritme i la nostra veu el submón que s’amaga subtilment en l’art de menjar.

Al final de cada dia farem un taller que recull les tres propostes i que és una manera d’exposar 
les altres mirades que podem trobar: quan l’art de menjar és sostenibilitat, 

Pel que fa a la segona setmana ens dedicarem exclusivament a muntar un “Últim sopar” de 
caire sostenible i de producció i km 0 i a cuinar, a preparar i a dissenyar els ingredients de la 
nostra taula. Convidarem als pares, avis i als amics la última tarda dels Tallers al pati de l’Escola 
Mafalda.

DESCONTEXTUALITZACIÓ DEL MENJAR
dilluns 6 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar amb uns ingredients que no tocaven? T'agradaria cuinar 
amb coca-cola i fer una amanida amb cereals?
Començarem els tallers de l’Art de Menjar amb la col.laboració de David Ymbernon i la seva 
peça Poesia Visual Culinària perquè els nens entenguin que, a vegades, el que veiem no és el 
que creiem i que el menjar es pot fer d’altres maneres. Comencem jugant a les hipòtesis, 
cuinant impossibles i proposant, d’alguna manera, la màgia en el menjar!

CONCEPTUALITZACIÓ
dimarts 7 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar pensant en una obra d'art? Podries cuinar explicant el què 
pensa algú? Com podriem fer-ho?
El segon dia el dedicarem a la conceptualització del menjar com a primer gran tret de sortida 
d’una sèrie d’eines que ens ajudaran en tot el procés. Serem catalitzadors d’un procés culinari i 
intentarem sentir-nos part important del seu contingut!!
 

NUTRICIÓ
dimecres 8 de juliol de 2015
Sabies que hi ha moltes coses quan menges que fan que et sentis bé o que et vinguin més 
ganes de menjar-ne... perquè?
El tercer dia ens dedicarem a aprendreal taller de nutrició. Volem fer que els nens aprenguin a 
llegir una etiqueta, volem donar-los eines de reconeixement i quatre idees claus de qualitat, 
higiene i proximitat. Farem una cata a cegues i testejarem el seus gustos!

L’ART_FOOD CULTURE
dijous 9 de juliol de 2015
Sabies que l'art es pot menjar? T'agradaria tastar-lo? Potser un bocinet?
El quart dia visitarem un artista al seu estudi i ens inundarem de la realció del menjar i l’art com 
a base d’un recorregut artístic. Intentarem trobar similituds i distàncies de les coses que 
inspiren, que denuncien, que mostren altres maneres!

LA FORMA_ÚS, DESÚS I ALTRES IDEES
divendres 10 de juliol de 2015
Sabies que podem fer culleres amb cebes? I ampolletes amb carbassó? 
L’últim dia farem servir el menjar per crear útils i eines al voltant de la cuina i aprofitarem per 
dissenyar amb una matèria prima molt diferent! Intentarem que els nens i nenes entenguin que 
sempre hi pot haver visions molt diferents de les coses i les oferirem per tal de que ells arribin a 
processos de creació nous!

l´’últim sopar
DE L’11 AL 15 DE JULIOL DE 2016
Amb una visita a primera del matí d’una plataforma d’aprofitament del menjar volem donar 
quatre pautes importants de la sensibilització que hauriem de tenir tots de cara al món que ens 
ha tocat viure; traspassar aquesta idea als nostres nens i nenes és una tasca important i, del 
tot, necessària. Amb aquesta premisa intentarem dibuixar, pensar i dissenyar un Últim Sopar!

Per una banda treballarem els aspectes bàsics de tot esdeveniment: la presentació, la percep-
ció i la representació. A partir d’aquests aspectes els nens idearan la seva manera de veure el 
món per a mostrar-ho al públic com una opinió però també - donada la presa de consciència - 
com una denúncia social.
D’una altra banda, els nens es podran familiaritzar amb diversos llenguatges al voltant del 
menjar: els ingredients, la composició, els útils, el color, la cocció i la preparació per dur a terme 
el procés de creació. 
Aquesta feina es durà a terme durant tota la setmana per tal de fer un petit berenar que tindrà 
lloc el divendres 15 de juliol al jardí de l’escola.

sortides
NYAM NYAM
dimARTS 5 de juliol de 2016
Visitarem l’estudi - vivenda Nyam Nyam i treballarem allà la CONCEPTUALITZACIÓ.

MIRALDA
diJOUS 7 de juliol de 2016
Anirem fins a l’estudi de l’artista per parlar amb ell i veure el seu món i les seves obres.

HORTA DE BELLOCH
dimARTS 9 de juliol de 2016
Volem anar amb els pares i els nens i nenes fora de Barcelona i visitar un hort molt especial.

HORTA DE BELLOCH ÉS UN PROJECTE DE MICROGRANJA QUE UTILITZA TÈCNIQUES PERMACULTURALS 
I BIOINTENSIVAS PER RECUPERAR UNA VELLA TERRASSA AGRÍCOLA. DUES JOVES EMPRENEDORES QUE 
HAN CANVIAT EL TRACTOR PER L'AFECTE, TREBALLANT A LA MÀ, TENINT UN HORT ECOLÒGIC I DE 
TEMPORADA. OFEREIXEN EL SEU TEMPS, LA SEVA PASSIÓ PER LES COSES BEN FETES, CISTELLES DE 
VERDURES ECOLÒGIQUES I DE TEMPORADA, OUS DE GALLINES QUE CONVIUEN AMB ELLES I PA DE 
FERMENTACIÓ LENTA CUIT AL FORN DE LLENYA.

FITXA TÈCNICA

Dates i horari
del 4 al 15 de juliol de 2015

Capacitat
10 nens per grup

On
ESCOLA MAFALDA
Rambla de Poblenou 157
08018 Barcelona 

Preu
SETMANA 250€
COMPLET 425€

RESERVA 250€

Idea i disseny
Ester Rovira 

Projecte ÚLTIM SOPAR
Pepi de Boissieu

Organització
Escola Mafalda

Informació i reserves
Ester Rovira
606 015 839
hola@dadabarcelona.com

Edats i tallers

De 5 a 7 ans
CUINA, ART, MÚSICA I DANSA

del 4 al 8 de juliol
Moviment creatiu
Tastaolletes de menjar
[Preparació, concepte, nutrició, art i estètica]

de l’11 al 15 de juliol
La música de l’art de menjar
Tallers de creació de l’ÚLTIM SOPAR

Dates i Llocs
del 4 al 15 de  juliol de 2016
ESCOLA MAFALDA . Rambla de Poblenou 157
www.dadabarcelona.com

Els alumnes amb germans gaudiràn d’un descompte del 
10% en el casal en el segon germà. És obligatori fer la 
reserva per tal de tenir plaça.

INSCRIPCIÓ
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PLÀSTICA DEL MENJAR
[Georgina Oliva]
o
LA MÚSICA DE L’ART DE MENJAR
[Oscar Sanoguera]

MOVIMENT CREATIU 
[Elena Montes]
o
LA MATANÇA DEL PORC
[Georgina Oliva + Xesca Salvà]

MOVIMENT CREATIU 
[Elena Montes]
o
LA MATANÇA DEL PORC
[Georgina Oliva + Xesca Salvà]

PLÀSTICA DEL MENJAR
[Georgina Oliva]
o
LA MÚSICA DE L’ART DE MENJAR
[Oscar Sanoguera]

MASTERCLASS
[David Ymbernon + Nyam Nyam + Cristina Vives i Marisa Domingo + Miralda + Bon 
Aprofit (Clara Balmaña) + Pepi de Boissieu]

Els tallers tindran una duració de dues setmanes però no és necessari assistir-hi a les dues per 
a copsar l’essència del projecte i de l’art de menjar.

La primera setmana els nens aprendran en diferents formats les diverses modalitats de l’art de 
menjar - segons la nostra manera d’entendre - i els llenguatges culinaris que les acompanyen. 
Això serà possible a través de les Master Class que vindran a donar diversos professionals.

D’altra banda, i paral·lelament a les Master Class experimentarem l’art del menjar a través de 
conceptes relacionats amb el món de l’art; treballarem la composició a partir d’una obra de 
Sophie Calle [Chromatic Diet], el reciclatge a partir d’un video de Jean-Claude Ruggilliero 
[Lastream, 1996] i la forma a partir de l’estampació de diferents aliments.

I, finalment, farem música i dansa de l’art de menjar per tal de poder explicar amb el nostre cos, 
el nostre ritme i la nostra veu el submón que s’amaga subtilment en l’art de menjar.

Al final de cada dia farem un taller que recull les tres propostes i que és una manera d’exposar 
les altres mirades que podem trobar: quan l’art de menjar és sostenibilitat, 

Pel que fa a la segona setmana ens dedicarem exclusivament a muntar un “Últim sopar” de 
caire sostenible i de producció i km 0 i a cuinar, a preparar i a dissenyar els ingredients de la 
nostra taula. Convidarem als pares, avis i als amics la última tarda dels Tallers al pati de l’Escola 
Mafalda.

DESCONTEXTUALITZACIÓ DEL MENJAR
dilluns 6 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar amb uns ingredients que no tocaven? T'agradaria cuinar 
amb coca-cola i fer una amanida amb cereals?
Començarem els tallers de l’Art de Menjar amb la col.laboració de David Ymbernon i la seva 
peça Poesia Visual Culinària perquè els nens entenguin que, a vegades, el que veiem no és el 
que creiem i que el menjar es pot fer d’altres maneres. Comencem jugant a les hipòtesis, 
cuinant impossibles i proposant, d’alguna manera, la màgia en el menjar!

CONCEPTUALITZACIÓ
dimarts 7 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar pensant en una obra d'art? Podries cuinar explicant el què 
pensa algú? Com podriem fer-ho?
El segon dia el dedicarem a la conceptualització del menjar com a primer gran tret de sortida 
d’una sèrie d’eines que ens ajudaran en tot el procés. Serem catalitzadors d’un procés culinari i 
intentarem sentir-nos part important del seu contingut!!
 

NUTRICIÓ
dimecres 8 de juliol de 2015
Sabies que hi ha moltes coses quan menges que fan que et sentis bé o que et vinguin més 
ganes de menjar-ne... perquè?
El tercer dia ens dedicarem a aprendreal taller de nutrició. Volem fer que els nens aprenguin a 
llegir una etiqueta, volem donar-los eines de reconeixement i quatre idees claus de qualitat, 
higiene i proximitat. Farem una cata a cegues i testejarem el seus gustos!

L’ART_FOOD CULTURE
dijous 9 de juliol de 2015
Sabies que l'art es pot menjar? T'agradaria tastar-lo? Potser un bocinet?
El quart dia visitarem un artista al seu estudi i ens inundarem de la realció del menjar i l’art com 
a base d’un recorregut artístic. Intentarem trobar similituds i distàncies de les coses que 
inspiren, que denuncien, que mostren altres maneres!

LA FORMA_ÚS, DESÚS I ALTRES IDEES
divendres 10 de juliol de 2015
Sabies que podem fer culleres amb cebes? I ampolletes amb carbassó? 
L’últim dia farem servir el menjar per crear útils i eines al voltant de la cuina i aprofitarem per 
dissenyar amb una matèria prima molt diferent! Intentarem que els nens i nenes entenguin que 
sempre hi pot haver visions molt diferents de les coses i les oferirem per tal de que ells arribin a 
processos de creació nous!

l´’últim sopar
DE L’11 AL 15 DE JULIOL DE 2016
Amb una visita a primera del matí d’una plataforma d’aprofitament del menjar volem donar 
quatre pautes importants de la sensibilització que hauriem de tenir tots de cara al món que ens 
ha tocat viure; traspassar aquesta idea als nostres nens i nenes és una tasca important i, del 
tot, necessària. Amb aquesta premisa intentarem dibuixar, pensar i dissenyar un Últim Sopar!

Per una banda treballarem els aspectes bàsics de tot esdeveniment: la presentació, la percep-
ció i la representació. A partir d’aquests aspectes els nens idearan la seva manera de veure el 
món per a mostrar-ho al públic com una opinió però també - donada la presa de consciència - 
com una denúncia social.
D’una altra banda, els nens es podran familiaritzar amb diversos llenguatges al voltant del 
menjar: els ingredients, la composició, els útils, el color, la cocció i la preparació per dur a terme 
el procés de creació. 
Aquesta feina es durà a terme durant tota la setmana per tal de fer un petit berenar que tindrà 
lloc el divendres 15 de juliol al jardí de l’escola.

sortides
NYAM NYAM
dimARTS 5 de juliol de 2016
Visitarem l’estudi - vivenda Nyam Nyam i treballarem allà la CONCEPTUALITZACIÓ.

MIRALDA
diJOUS 7 de juliol de 2016
Anirem fins a l’estudi de l’artista per parlar amb ell i veure el seu món i les seves obres.

HORTA DE BELLOCH
dimARTS 9 de juliol de 2016
Volem anar amb els pares i els nens i nenes fora de Barcelona i visitar un hort molt especial.

HORTA DE BELLOCH ÉS UN PROJECTE DE MICROGRANJA QUE UTILITZA TÈCNIQUES PERMACULTURALS 
I BIOINTENSIVAS PER RECUPERAR UNA VELLA TERRASSA AGRÍCOLA. DUES JOVES EMPRENEDORES QUE 
HAN CANVIAT EL TRACTOR PER L'AFECTE, TREBALLANT A LA MÀ, TENINT UN HORT ECOLÒGIC I DE 
TEMPORADA. OFEREIXEN EL SEU TEMPS, LA SEVA PASSIÓ PER LES COSES BEN FETES, CISTELLES DE 
VERDURES ECOLÒGIQUES I DE TEMPORADA, OUS DE GALLINES QUE CONVIUEN AMB ELLES I PA DE 
FERMENTACIÓ LENTA CUIT AL FORN DE LLENYA.
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Horari

Matí
9.00 a 9.15

  

9.15 a 10.15

10.15 a 11.15

11.15 a 11.30

11.30 a 12.30

Migdia
12.30 a 14.00
14.00 a 15.00

Tarda
15.00 a 16.45

16.45 a 17.00
17.00

DadàBarcelona

GRUP 1 GRUP 2

Entrada

Pati i esmorzar

Manguerazo + dinar + descans
Lliure o pel.lícules de l’art de menjar o lectura

TALLERS DE L’ART DE MENJAR
[Pepi de Boissieu + Marisa i Cristina + Clara Balmaña]
o
MOVIMENT CREATIU
[Elena Montes + Gemma Miró]

Recollir 
Sortida

El dimarts dia 5 de juliol i el dijous dia 7 de juliol sortirem al matí a visitar l’atelier dels Nyam 
Nyam i l’estudi del Miralda, respectivament, i tornarem a les 12.30 a dinar a l’escola.



Els tallers tindran una duració de dues setmanes però no és necessari assistir-hi a les dues per 
a copsar l’essència del projecte i de l’art de menjar.

La primera setmana els nens aprendran en diferents formats les diverses modalitats de l’art de 
menjar - segons la nostra manera d’entendre - i els llenguatges culinaris que les acompanyen. 
Això serà possible a través de les Master Class que vindran a donar diversos professionals.

D’altra banda, i paral·lelament a les Master Class experimentarem l’art del menjar a través de 
conceptes relacionats amb el món de l’art; treballarem la composició a partir d’una obra de 
Sophie Calle [Chromatic Diet], el reciclatge a partir d’un video de Jean-Claude Ruggilliero 
[Lastream, 1996] i la forma a partir de l’estampació de diferents aliments.

I, finalment, farem música i dansa de l’art de menjar per tal de poder explicar amb el nostre cos, 
el nostre ritme i la nostra veu el submón que s’amaga subtilment en l’art de menjar.

Al final de cada dia farem un taller que recull les tres propostes i que és una manera d’exposar 
les altres mirades que podem trobar: quan l’art de menjar és sostenibilitat, 

Pel que fa a la segona setmana ens dedicarem exclusivament a muntar un “Últim sopar” de 
caire sostenible i de producció i km 0 i a cuinar, a preparar i a dissenyar els ingredients de la 
nostra taula. Convidarem als pares, avis i als amics la última tarda dels Tallers al pati de l’Escola 
Mafalda.

DESCONTEXTUALITZACIÓ DEL MENJAR
dilluns 6 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar amb uns ingredients que no tocaven? T'agradaria cuinar 
amb coca-cola i fer una amanida amb cereals?
Començarem els tallers de l’Art de Menjar amb la col.laboració de David Ymbernon i la seva 
peça Poesia Visual Culinària perquè els nens entenguin que, a vegades, el que veiem no és el 
que creiem i que el menjar es pot fer d’altres maneres. Comencem jugant a les hipòtesis, 
cuinant impossibles i proposant, d’alguna manera, la màgia en el menjar!

CONCEPTUALITZACIÓ
dimarts 7 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar pensant en una obra d'art? Podries cuinar explicant el què 
pensa algú? Com podriem fer-ho?
El segon dia el dedicarem a la conceptualització del menjar com a primer gran tret de sortida 
d’una sèrie d’eines que ens ajudaran en tot el procés. Serem catalitzadors d’un procés culinari i 
intentarem sentir-nos part important del seu contingut!!
 

NUTRICIÓ
dimecres 8 de juliol de 2015
Sabies que hi ha moltes coses quan menges que fan que et sentis bé o que et vinguin més 
ganes de menjar-ne... perquè?
El tercer dia ens dedicarem a aprendreal taller de nutrició. Volem fer que els nens aprenguin a 
llegir una etiqueta, volem donar-los eines de reconeixement i quatre idees claus de qualitat, 
higiene i proximitat. Farem una cata a cegues i testejarem el seus gustos!

L’ART_FOOD CULTURE
dijous 9 de juliol de 2015
Sabies que l'art es pot menjar? T'agradaria tastar-lo? Potser un bocinet?
El quart dia visitarem un artista al seu estudi i ens inundarem de la realció del menjar i l’art com 
a base d’un recorregut artístic. Intentarem trobar similituds i distàncies de les coses que 
inspiren, que denuncien, que mostren altres maneres!

LA FORMA_ÚS, DESÚS I ALTRES IDEES
divendres 10 de juliol de 2015
Sabies que podem fer culleres amb cebes? I ampolletes amb carbassó? 
L’últim dia farem servir el menjar per crear útils i eines al voltant de la cuina i aprofitarem per 
dissenyar amb una matèria prima molt diferent! Intentarem que els nens i nenes entenguin que 
sempre hi pot haver visions molt diferents de les coses i les oferirem per tal de que ells arribin a 
processos de creació nous!

l´’últim sopar
DE L’11 AL 15 DE JULIOL DE 2016
Amb una visita a primera del matí d’una plataforma d’aprofitament del menjar volem donar 
quatre pautes importants de la sensibilització que hauriem de tenir tots de cara al món que ens 
ha tocat viure; traspassar aquesta idea als nostres nens i nenes és una tasca important i, del 
tot, necessària. Amb aquesta premisa intentarem dibuixar, pensar i dissenyar un Últim Sopar!

Per una banda treballarem els aspectes bàsics de tot esdeveniment: la presentació, la percep-
ció i la representació. A partir d’aquests aspectes els nens idearan la seva manera de veure el 
món per a mostrar-ho al públic com una opinió però també - donada la presa de consciència - 
com una denúncia social.
D’una altra banda, els nens es podran familiaritzar amb diversos llenguatges al voltant del 
menjar: els ingredients, la composició, els útils, el color, la cocció i la preparació per dur a terme 
el procés de creació. 
Aquesta feina es durà a terme durant tota la setmana per tal de fer un petit berenar que tindrà 
lloc el divendres 15 de juliol al jardí de l’escola.

sortides
NYAM NYAM
dimARTS 5 de juliol de 2016
Visitarem l’estudi - vivenda Nyam Nyam i treballarem allà la CONCEPTUALITZACIÓ.

MIRALDA
diJOUS 7 de juliol de 2016
Anirem fins a l’estudi de l’artista per parlar amb ell i veure el seu món i les seves obres.

HORTA DE BELLOCH
dimARTS 9 de juliol de 2016
Volem anar amb els pares i els nens i nenes fora de Barcelona i visitar un hort molt especial.

HORTA DE BELLOCH ÉS UN PROJECTE DE MICROGRANJA QUE UTILITZA TÈCNIQUES PERMACULTURALS 
I BIOINTENSIVAS PER RECUPERAR UNA VELLA TERRASSA AGRÍCOLA. DUES JOVES EMPRENEDORES QUE 
HAN CANVIAT EL TRACTOR PER L'AFECTE, TREBALLANT A LA MÀ, TENINT UN HORT ECOLÒGIC I DE 
TEMPORADA. OFEREIXEN EL SEU TEMPS, LA SEVA PASSIÓ PER LES COSES BEN FETES, CISTELLES DE 
VERDURES ECOLÒGIQUES I DE TEMPORADA, OUS DE GALLINES QUE CONVIUEN AMB ELLES I PA DE 
FERMENTACIÓ LENTA CUIT AL FORN DE LLENYA.
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DadàBarcelona

Bodegons del nens del Dadà al taller de la Pepi de Boissieu  i que la Iris Humm va venir a 
fotografiar
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Els tallers tindran una duració de dues setmanes però no és necessari assistir-hi a les dues per 
a copsar l’essència del projecte i de l’art de menjar.

La primera setmana els nens aprendran en diferents formats les diverses modalitats de l’art de 
menjar - segons la nostra manera d’entendre - i els llenguatges culinaris que les acompanyen. 
Això serà possible a través de les Master Class que vindran a donar diversos professionals.

D’altra banda, i paral·lelament a les Master Class experimentarem l’art del menjar a través de 
conceptes relacionats amb el món de l’art; treballarem la composició a partir d’una obra de 
Sophie Calle [Chromatic Diet], el reciclatge a partir d’un video de Jean-Claude Ruggilliero 
[Lastream, 1996] i la forma a partir de l’estampació de diferents aliments.

I, finalment, farem música i dansa de l’art de menjar per tal de poder explicar amb el nostre cos, 
el nostre ritme i la nostra veu el submón que s’amaga subtilment en l’art de menjar.

Al final de cada dia farem un taller que recull les tres propostes i que és una manera d’exposar 
les altres mirades que podem trobar: quan l’art de menjar és sostenibilitat, 

Pel que fa a la segona setmana ens dedicarem exclusivament a muntar un “Últim sopar” de 
caire sostenible i de producció i km 0 i a cuinar, a preparar i a dissenyar els ingredients de la 
nostra taula. Convidarem als pares, avis i als amics la última tarda dels Tallers al pati de l’Escola 
Mafalda.

DESCONTEXTUALITZACIÓ DEL MENJAR
dilluns 6 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar amb uns ingredients que no tocaven? T'agradaria cuinar 
amb coca-cola i fer una amanida amb cereals?
Començarem els tallers de l’Art de Menjar amb la col.laboració de David Ymbernon i la seva 
peça Poesia Visual Culinària perquè els nens entenguin que, a vegades, el que veiem no és el 
que creiem i que el menjar es pot fer d’altres maneres. Comencem jugant a les hipòtesis, 
cuinant impossibles i proposant, d’alguna manera, la màgia en el menjar!

 

CONCEPTUALITZACIÓ
dimarts 7 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar pensant en una obra d'art? Podries cuinar explicant el què 
pensa algú? Com podriem fer-ho?
El segon dia el dedicarem a la conceptualització del menjar com a primer gran tret de sortida 
d’una sèrie d’eines que ens ajudaran en tot el procés. Serem catalitzadors d’un procés culinari i 
intentarem sentir-nos part important del seu contingut!!
 

NUTRICIÓ
dimecres 8 de juliol de 2015
Sabies que hi ha moltes coses quan menges que fan que et sentis bé o que et vinguin més 
ganes de menjar-ne... perquè?
El tercer dia ens dedicarem a aprendreal taller de nutrició. Volem fer que els nens aprenguin a 
llegir una etiqueta, volem donar-los eines de reconeixement i quatre idees claus de qualitat, 
higiene i proximitat. Farem una cata a cegues i testejarem el seus gustos!

L’ART_FOOD CULTURE
dijous 9 de juliol de 2015
Sabies que l'art es pot menjar? T'agradaria tastar-lo? Potser un bocinet?
El quart dia visitarem un artista al seu estudi i ens inundarem de la realció del menjar i l’art com 
a base d’un recorregut artístic. Intentarem trobar similituds i distàncies de les coses que 
inspiren, que denuncien, que mostren altres maneres!

LA FORMA_ÚS, DESÚS I ALTRES IDEES
divendres 10 de juliol de 2015
Sabies que podem fer culleres amb cebes? I ampolletes amb carbassó? 
L’últim dia farem servir el menjar per crear útils i eines al voltant de la cuina i aprofitarem per 
dissenyar amb una matèria prima molt diferent! Intentarem que els nens i nenes entenguin que 
sempre hi pot haver visions molt diferents de les coses i les oferirem per tal de que ells arribin a 
processos de creació nous!

 

l´’últim sopar
DE L’11 AL 15 DE JULIOL DE 2016
Amb una visita a primera del matí d’una plataforma d’aprofitament del menjar volem donar 
quatre pautes importants de la sensibilització que hauriem de tenir tots de cara al món que ens 
ha tocat viure; traspassar aquesta idea als nostres nens i nenes és una tasca important i, del 
tot, necessària. Amb aquesta premisa intentarem dibuixar, pensar i dissenyar un Últim Sopar!

Per una banda treballarem els aspectes bàsics de tot esdeveniment: la presentació, la percep-
ció i la representació. A partir d’aquests aspectes els nens idearan la seva manera de veure el 
món per a mostrar-ho al públic com una opinió però també - donada la presa de consciència - 
com una denúncia social.
D’una altra banda, els nens es podran familiaritzar amb diversos llenguatges al voltant del 
menjar: els ingredients, la composició, els útils, el color, la cocció i la preparació per dur a terme 
el procés de creació. 
Aquesta feina es durà a terme durant tota la setmana per tal de fer un petit berenar que tindrà 
lloc el divendres 15 de juliol al jardí de l’escola.

sortides
NYAM NYAM
dimARTS 5 de juliol de 2016
Visitarem l’estudi - vivenda Nyam Nyam i treballarem allà la CONCEPTUALITZACIÓ.

MIRALDA
diJOUS 7 de juliol de 2016
Anirem fins a l’estudi de l’artista per parlar amb ell i veure el seu món i les seves obres.

HORTA DE BELLOCH
dimARTS 9 de juliol de 2016
Volem anar amb els pares i els nens i nenes fora de Barcelona i visitar un hort molt especial.

HORTA DE BELLOCH ÉS UN PROJECTE DE MICROGRANJA QUE UTILITZA TÈCNIQUES PERMACULTURALS 
I BIOINTENSIVAS PER RECUPERAR UNA VELLA TERRASSA AGRÍCOLA. DUES JOVES EMPRENEDORES QUE 
HAN CANVIAT EL TRACTOR PER L'AFECTE, TREBALLANT A LA MÀ, TENINT UN HORT ECOLÒGIC I DE 
TEMPORADA. OFEREIXEN EL SEU TEMPS, LA SEVA PASSIÓ PER LES COSES BEN FETES, CISTELLES DE 
VERDURES ECOLÒGIQUES I DE TEMPORADA, OUS DE GALLINES QUE CONVIUEN AMB ELLES I PA DE 
FERMENTACIÓ LENTA CUIT AL FORN DE LLENYA.

Tallers i sortides

DadàBarcelona



Els tallers tindran una duració de dues setmanes però no és necessari assistir-hi a les dues per 
a copsar l’essència del projecte i de l’art de menjar.

La primera setmana els nens aprendran en diferents formats les diverses modalitats de l’art de 
menjar - segons la nostra manera d’entendre - i els llenguatges culinaris que les acompanyen. 
Això serà possible a través de les Master Class que vindran a donar diversos professionals.

D’altra banda, i paral·lelament a les Master Class experimentarem l’art del menjar a través de 
conceptes relacionats amb el món de l’art; treballarem la composició a partir d’una obra de 
Sophie Calle [Chromatic Diet], el reciclatge a partir d’un video de Jean-Claude Ruggilliero 
[Lastream, 1996] i la forma a partir de l’estampació de diferents aliments.

I, finalment, farem música i dansa de l’art de menjar per tal de poder explicar amb el nostre cos, 
el nostre ritme i la nostra veu el submón que s’amaga subtilment en l’art de menjar.

Al final de cada dia farem un taller que recull les tres propostes i que és una manera d’exposar 
les altres mirades que podem trobar: quan l’art de menjar és sostenibilitat, 

Pel que fa a la segona setmana ens dedicarem exclusivament a muntar un “Últim sopar” de 
caire sostenible i de producció i km 0 i a cuinar, a preparar i a dissenyar els ingredients de la 
nostra taula. Convidarem als pares, avis i als amics la última tarda dels Tallers al pati de l’Escola 
Mafalda.

DESCONTEXTUALITZACIÓ DEL MENJAR
dilluns 6 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar amb uns ingredients que no tocaven? T'agradaria cuinar 
amb coca-cola i fer una amanida amb cereals?
Començarem els tallers de l’Art de Menjar amb la col.laboració de David Ymbernon i la seva 
peça Poesia Visual Culinària perquè els nens entenguin que, a vegades, el que veiem no és el 
que creiem i que el menjar es pot fer d’altres maneres. Comencem jugant a les hipòtesis, 
cuinant impossibles i proposant, d’alguna manera, la màgia en el menjar!

 

CONCEPTUALITZACIÓ
dimarts 7 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar pensant en una obra d'art? Podries cuinar explicant el què 
pensa algú? Com podriem fer-ho?
El segon dia el dedicarem a la conceptualització del menjar com a primer gran tret de sortida 
d’una sèrie d’eines que ens ajudaran en tot el procés. Serem catalitzadors d’un procés culinari i 
intentarem sentir-nos part important del seu contingut!!
 

NUTRICIÓ
dimecres 8 de juliol de 2015
Sabies que hi ha moltes coses quan menges que fan que et sentis bé o que et vinguin més 
ganes de menjar-ne... perquè?
El tercer dia ens dedicarem a aprendreal taller de nutrició. Volem fer que els nens aprenguin a 
llegir una etiqueta, volem donar-los eines de reconeixement i quatre idees claus de qualitat, 
higiene i proximitat. Farem una cata a cegues i testejarem el seus gustos!

L’ART_FOOD CULTURE
dijous 9 de juliol de 2015
Sabies que l'art es pot menjar? T'agradaria tastar-lo? Potser un bocinet?
El quart dia visitarem un artista al seu estudi i ens inundarem de la realció del menjar i l’art com 
a base d’un recorregut artístic. Intentarem trobar similituds i distàncies de les coses que 
inspiren, que denuncien, que mostren altres maneres!

LA FORMA_ÚS, DESÚS I ALTRES IDEES
divendres 10 de juliol de 2015
Sabies que podem fer culleres amb cebes? I ampolletes amb carbassó? 
L’últim dia farem servir el menjar per crear útils i eines al voltant de la cuina i aprofitarem per 
dissenyar amb una matèria prima molt diferent! Intentarem que els nens i nenes entenguin que 
sempre hi pot haver visions molt diferents de les coses i les oferirem per tal de que ells arribin a 
processos de creació nous!

 

Ju
lio

l 2
0

16
 . 

TA
LL

ER
S 

D
’E

ST
IU

l´’últim sopar
DE L’11 AL 15 DE JULIOL DE 2016
Amb una visita a primera del matí d’una plataforma d’aprofitament del menjar volem donar 
quatre pautes importants de la sensibilització que hauriem de tenir tots de cara al món que ens 
ha tocat viure; traspassar aquesta idea als nostres nens i nenes és una tasca important i, del 
tot, necessària. Amb aquesta premisa intentarem dibuixar, pensar i dissenyar un Últim Sopar!

Per una banda treballarem els aspectes bàsics de tot esdeveniment: la presentació, la percep-
ció i la representació. A partir d’aquests aspectes els nens idearan la seva manera de veure el 
món per a mostrar-ho al públic com una opinió però també - donada la presa de consciència - 
com una denúncia social.
D’una altra banda, els nens es podran familiaritzar amb diversos llenguatges al voltant del 
menjar: els ingredients, la composició, els útils, el color, la cocció i la preparació per dur a terme 
el procés de creació. 
Aquesta feina es durà a terme durant tota la setmana per tal de fer un petit berenar que tindrà 
lloc el divendres 15 de juliol al jardí de l’escola.

sortides
NYAM NYAM
dimARTS 5 de juliol de 2016
Visitarem l’estudi - vivenda Nyam Nyam i treballarem allà la CONCEPTUALITZACIÓ.

MIRALDA
diJOUS 7 de juliol de 2016
Anirem fins a l’estudi de l’artista per parlar amb ell i veure el seu món i les seves obres.

HORTA DE BELLOCH
dimARTS 9 de juliol de 2016
Volem anar amb els pares i els nens i nenes fora de Barcelona i visitar un hort molt especial.

HORTA DE BELLOCH ÉS UN PROJECTE DE MICROGRANJA QUE UTILITZA TÈCNIQUES PERMACULTURALS 
I BIOINTENSIVAS PER RECUPERAR UNA VELLA TERRASSA AGRÍCOLA. DUES JOVES EMPRENEDORES QUE 
HAN CANVIAT EL TRACTOR PER L'AFECTE, TREBALLANT A LA MÀ, TENINT UN HORT ECOLÒGIC I DE 
TEMPORADA. OFEREIXEN EL SEU TEMPS, LA SEVA PASSIÓ PER LES COSES BEN FETES, CISTELLES DE 
VERDURES ECOLÒGIQUES I DE TEMPORADA, OUS DE GALLINES QUE CONVIUEN AMB ELLES I PA DE 
FERMENTACIÓ LENTA CUIT AL FORN DE LLENYA.

DadàBarcelona



Els tallers tindran una duració de dues setmanes però no és necessari assistir-hi a les dues per 
a copsar l’essència del projecte i de l’art de menjar.

La primera setmana els nens aprendran en diferents formats les diverses modalitats de l’art de 
menjar - segons la nostra manera d’entendre - i els llenguatges culinaris que les acompanyen. 
Això serà possible a través de les Master Class que vindran a donar diversos professionals.

D’altra banda, i paral·lelament a les Master Class experimentarem l’art del menjar a través de 
conceptes relacionats amb el món de l’art; treballarem la composició a partir d’una obra de 
Sophie Calle [Chromatic Diet], el reciclatge a partir d’un video de Jean-Claude Ruggilliero 
[Lastream, 1996] i la forma a partir de l’estampació de diferents aliments.

I, finalment, farem música i dansa de l’art de menjar per tal de poder explicar amb el nostre cos, 
el nostre ritme i la nostra veu el submón que s’amaga subtilment en l’art de menjar.

Al final de cada dia farem un taller que recull les tres propostes i que és una manera d’exposar 
les altres mirades que podem trobar: quan l’art de menjar és sostenibilitat, 

Pel que fa a la segona setmana ens dedicarem exclusivament a muntar un “Últim sopar” de 
caire sostenible i de producció i km 0 i a cuinar, a preparar i a dissenyar els ingredients de la 
nostra taula. Convidarem als pares, avis i als amics la última tarda dels Tallers al pati de l’Escola 
Mafalda.

DESCONTEXTUALITZACIÓ DEL MENJAR
dilluns 6 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar amb uns ingredients que no tocaven? T'agradaria cuinar 
amb coca-cola i fer una amanida amb cereals?
Començarem els tallers de l’Art de Menjar amb la col.laboració de David Ymbernon i la seva 
peça Poesia Visual Culinària perquè els nens entenguin que, a vegades, el que veiem no és el 
que creiem i que el menjar es pot fer d’altres maneres. Comencem jugant a les hipòtesis, 
cuinant impossibles i proposant, d’alguna manera, la màgia en el menjar!

CONCEPTUALITZACIÓ
dimarts 7 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar pensant en una obra d'art? Podries cuinar explicant el què 
pensa algú? Com podriem fer-ho?
El segon dia el dedicarem a la conceptualització del menjar com a primer gran tret de sortida 
d’una sèrie d’eines que ens ajudaran en tot el procés. Serem catalitzadors d’un procés culinari i 
intentarem sentir-nos part important del seu contingut!!
 

NUTRICIÓ
dimecres 8 de juliol de 2015
Sabies que hi ha moltes coses quan menges que fan que et sentis bé o que et vinguin més 
ganes de menjar-ne... perquè?
El tercer dia ens dedicarem a aprendreal taller de nutrició. Volem fer que els nens aprenguin a 
llegir una etiqueta, volem donar-los eines de reconeixement i quatre idees claus de qualitat, 
higiene i proximitat. Farem una cata a cegues i testejarem el seus gustos!

L’ART_FOOD CULTURE
dijous 9 de juliol de 2015
Sabies que l'art es pot menjar? T'agradaria tastar-lo? Potser un bocinet?
El quart dia visitarem un artista al seu estudi i ens inundarem de la realció del menjar i l’art com 
a base d’un recorregut artístic. Intentarem trobar similituds i distàncies de les coses que 
inspiren, que denuncien, que mostren altres maneres!

LA FORMA_ÚS, DESÚS I ALTRES IDEES
divendres 10 de juliol de 2015
Sabies que podem fer culleres amb cebes? I ampolletes amb carbassó? 
L’últim dia farem servir el menjar per crear útils i eines al voltant de la cuina i aprofitarem per 
dissenyar amb una matèria prima molt diferent! Intentarem que els nens i nenes entenguin que 
sempre hi pot haver visions molt diferents de les coses i les oferirem per tal de que ells arribin a 
processos de creació nous!

 

l´’últim sopar
DE L’11 AL 15 DE JULIOL DE 2016
Amb una visita a primera del matí d’una plataforma d’aprofitament del menjar volem donar 
quatre pautes importants de la sensibilització que hauriem de tenir tots de cara al món que ens 
ha tocat viure; traspassar aquesta idea als nostres nens i nenes és una tasca important i, del 
tot, necessària. Amb aquesta premisa intentarem dibuixar, pensar i dissenyar un Últim Sopar!

Per una banda treballarem els aspectes bàsics de tot esdeveniment: la presentació, la percep-
ció i la representació. A partir d’aquests aspectes els nens idearan la seva manera de veure el 
món per a mostrar-ho al públic com una opinió però també - donada la presa de consciència - 
com una denúncia social.
D’una altra banda, els nens es podran familiaritzar amb diversos llenguatges al voltant del 
menjar: els ingredients, la composició, els útils, el color, la cocció i la preparació per dur a terme 
el procés de creació. 
Aquesta feina es durà a terme durant tota la setmana per tal de fer un petit berenar que tindrà 
lloc el divendres 15 de juliol al jardí de l’escola.

sortides
NYAM NYAM
dimARTS 5 de juliol de 2016
Visitarem l’estudi - vivenda Nyam Nyam i treballarem allà la CONCEPTUALITZACIÓ.

MIRALDA
diJOUS 7 de juliol de 2016
Anirem fins a l’estudi de l’artista per parlar amb ell i veure el seu món i les seves obres.

HORTA DE BELLOCH
dimARTS 9 de juliol de 2016
Volem anar amb els pares i els nens i nenes fora de Barcelona i visitar un hort molt especial.

HORTA DE BELLOCH ÉS UN PROJECTE DE MICROGRANJA QUE UTILITZA TÈCNIQUES PERMACULTURALS 
I BIOINTENSIVAS PER RECUPERAR UNA VELLA TERRASSA AGRÍCOLA. DUES JOVES EMPRENEDORES QUE 
HAN CANVIAT EL TRACTOR PER L'AFECTE, TREBALLANT A LA MÀ, TENINT UN HORT ECOLÒGIC I DE 
TEMPORADA. OFEREIXEN EL SEU TEMPS, LA SEVA PASSIÓ PER LES COSES BEN FETES, CISTELLES DE 
VERDURES ECOLÒGIQUES I DE TEMPORADA, OUS DE GALLINES QUE CONVIUEN AMB ELLES I PA DE 
FERMENTACIÓ LENTA CUIT AL FORN DE LLENYA.
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DadàBarcelona



Els tallers tindran una duració de dues setmanes però no és necessari assistir-hi a les dues per 
a copsar l’essència del projecte i de l’art de menjar.

La primera setmana els nens aprendran en diferents formats les diverses modalitats de l’art de 
menjar - segons la nostra manera d’entendre - i els llenguatges culinaris que les acompanyen. 
Això serà possible a través de les Master Class que vindran a donar diversos professionals.

D’altra banda, i paral·lelament a les Master Class experimentarem l’art del menjar a través de 
conceptes relacionats amb el món de l’art; treballarem la composició a partir d’una obra de 
Sophie Calle [Chromatic Diet], el reciclatge a partir d’un video de Jean-Claude Ruggilliero 
[Lastream, 1996] i la forma a partir de l’estampació de diferents aliments.

I, finalment, farem música i dansa de l’art de menjar per tal de poder explicar amb el nostre cos, 
el nostre ritme i la nostra veu el submón que s’amaga subtilment en l’art de menjar.

Al final de cada dia farem un taller que recull les tres propostes i que és una manera d’exposar 
les altres mirades que podem trobar: quan l’art de menjar és sostenibilitat, 

Pel que fa a la segona setmana ens dedicarem exclusivament a muntar un “Últim sopar” de 
caire sostenible i de producció i km 0 i a cuinar, a preparar i a dissenyar els ingredients de la 
nostra taula. Convidarem als pares, avis i als amics la última tarda dels Tallers al pati de l’Escola 
Mafalda.

DESCONTEXTUALITZACIÓ DEL MENJAR
dilluns 6 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar amb uns ingredients que no tocaven? T'agradaria cuinar 
amb coca-cola i fer una amanida amb cereals?
Començarem els tallers de l’Art de Menjar amb la col.laboració de David Ymbernon i la seva 
peça Poesia Visual Culinària perquè els nens entenguin que, a vegades, el que veiem no és el 
que creiem i que el menjar es pot fer d’altres maneres. Comencem jugant a les hipòtesis, 
cuinant impossibles i proposant, d’alguna manera, la màgia en el menjar!

CONCEPTUALITZACIÓ
dimarts 7 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar pensant en una obra d'art? Podries cuinar explicant el què 
pensa algú? Com podriem fer-ho?
El segon dia el dedicarem a la conceptualització del menjar com a primer gran tret de sortida 
d’una sèrie d’eines que ens ajudaran en tot el procés. Serem catalitzadors d’un procés culinari i 
intentarem sentir-nos part important del seu contingut!!
 

NUTRICIÓ
dimecres 8 de juliol de 2015
Sabies que hi ha moltes coses quan menges que fan que et sentis bé o que et vinguin més 
ganes de menjar-ne... perquè?
El tercer dia ens dedicarem a aprendreal taller de nutrició. Volem fer que els nens aprenguin a 
llegir una etiqueta, volem donar-los eines de reconeixement i quatre idees claus de qualitat, 
higiene i proximitat. Farem una cata a cegues i testejarem el seus gustos!

L’ART_FOOD CULTURE
dijous 9 de juliol de 2015
Sabies que l'art es pot menjar? T'agradaria tastar-lo? Potser un bocinet?
El quart dia visitarem un artista al seu estudi i ens inundarem de la realció del menjar i l’art com 
a base d’un recorregut artístic. Intentarem trobar similituds i distàncies de les coses que 
inspiren, que denuncien, que mostren altres maneres!

LA FORMA_ÚS, DESÚS I ALTRES IDEES
divendres 10 de juliol de 2015
Sabies que podem fer culleres amb cebes? I ampolletes amb carbassó? 
L’últim dia farem servir el menjar per crear útils i eines al voltant de la cuina i aprofitarem per 
dissenyar amb una matèria prima molt diferent! Intentarem que els nens i nenes entenguin que 
sempre hi pot haver visions molt diferents de les coses i les oferirem per tal de que ells arribin a 
processos de creació nous!

l´’últim sopar
DE L’11 AL 15 DE JULIOL DE 2016
Amb una visita a primera del matí d’una plataforma d’aprofitament del menjar volem donar 
quatre pautes importants de la sensibilització que hauriem de tenir tots de cara al món que ens 
ha tocat viure; traspassar aquesta idea als nostres nens i nenes és una tasca important i, del 
tot, necessària. Amb aquesta premisa intentarem dibuixar, pensar i dissenyar un Últim Sopar!

Per una banda treballarem els aspectes bàsics de tot esdeveniment: la presentació, la percep-
ció i la representació. A partir d’aquests aspectes els nens idearan la seva manera de veure el 
món per a mostrar-ho al públic com una opinió però també - donada la presa de consciència - 
com una denúncia social.
D’una altra banda, els nens es podran familiaritzar amb diversos llenguatges al voltant del 
menjar: els ingredients, la composició, els útils, el color, la cocció i la preparació per dur a terme 
el procés de creació. 
Aquesta feina es durà a terme durant tota la setmana per tal de fer un petit berenar que tindrà 
lloc el divendres 15 de juliol al jardí de l’escola.

sortides
NYAM NYAM
dimARTS 5 de juliol de 2016
Visitarem l’estudi - vivenda Nyam Nyam i treballarem allà la CONCEPTUALITZACIÓ.

MIRALDA
diJOUS 7 de juliol de 2016
Anirem fins a l’estudi de l’artista per parlar amb ell i veure el seu món i les seves obres.

HORTA DE BELLOCH
dimARTS 9 de juliol de 2016
Volem anar amb els pares i els nens i nenes fora de Barcelona i visitar un hort molt especial.

HORTA DE BELLOCH ÉS UN PROJECTE DE MICROGRANJA QUE UTILITZA TÈCNIQUES PERMACULTURALS 
I BIOINTENSIVAS PER RECUPERAR UNA VELLA TERRASSA AGRÍCOLA. DUES JOVES EMPRENEDORES QUE 
HAN CANVIAT EL TRACTOR PER L'AFECTE, TREBALLANT A LA MÀ, TENINT UN HORT ECOLÒGIC I DE 
TEMPORADA. OFEREIXEN EL SEU TEMPS, LA SEVA PASSIÓ PER LES COSES BEN FETES, CISTELLES DE 
VERDURES ECOLÒGIQUES I DE TEMPORADA, OUS DE GALLINES QUE CONVIUEN AMB ELLES I PA DE 
FERMENTACIÓ LENTA CUIT AL FORN DE LLENYA. Ju
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La idea d’aquest activitat - una mica intrèpida 
- és que els nens i les nenes del Dadà enten-
guin l’espai del menjador com una descoberta 
del món a través de les seves cuines, els seus 
rituals i les seves tradicions.

Catering Hepburn és una empresa feta a mida 
i una manera de fer des de 1987 que avui ja els 
defineix: la formació ininterrompuda del 
personal, les presentacions i el servei, la 
categoria extra de les matèries primeres, un 
menjar lleuger, equilibrat i sa, la curiositat, i 
una cura especial a la cuina.
La seva trajectòria parla d’una cuina de quali-
tat i un interès ferm i sincer per la recerca i la 
millora constant.

   
Dilluns 4 de juliol

ÀFRICA
EL MARROC
Pa

_ Khobs
Per degustar i menjar

_ Couscous
_ Tajin de pollastre
Especialitat

_ Tè verd sense teïna, sucre i menta 
Postres

_ Fruita

Dimarts 5 de juliol

EUROPA
ITÀLIA
Pa

_ Grisines
Per degustar i menjar

_ Amanida de tomàquet i mozzarella
_ Pasta amb salsa bolognesa
_ Pizza
Postres

_ Gelat de xocolata i fruita

Dimecres 6 de juliol

ASIA
LA XINA
Per degustar i menjar - amb palillos! -

_ Arròs tres delícies 
_ Rotlles de primavera
_ Wan Tong i salsa agredolça
Postres

_ Fruita

Dijous 7 de juliol

AMÈRICA LLATINA
MÈXIC
Pa

_ Tortillas de maíz 
Per degustar i menjar

_ Guacamole 
_ Tinga de pollastre
_ Frijol refrito
Postres

_ Fruita

Divendres 8 de juliol

OCEANIA
AUSTRÀLIA
Pa

_ Panets americans 
Per degustar i menjar

_ Hamburgueses i condiment:
tomàquet, formatge, ceba fregida, 
ketchup, mostassa...
_ Moresc
_ Patates americanes
Postres

_ Cheese cake i fruita

 

ELS MENÚS DEL CINC CONTINENTS
PRIMERA SETMANA



DadàBarcelona

Els tallers tindran una duració de dues setmanes però no és necessari assistir-hi a les dues per 
a copsar l’essència del projecte i de l’art de menjar.

La primera setmana els nens aprendran en diferents formats les diverses modalitats de l’art de 
menjar - segons la nostra manera d’entendre - i els llenguatges culinaris que les acompanyen. 
Això serà possible a través de les Master Class que vindran a donar diversos professionals.

D’altra banda, i paral·lelament a les Master Class experimentarem l’art del menjar a través de 
conceptes relacionats amb el món de l’art; treballarem la composició a partir d’una obra de 
Sophie Calle [Chromatic Diet], el reciclatge a partir d’un video de Jean-Claude Ruggilliero 
[Lastream, 1996] i la forma a partir de l’estampació de diferents aliments.

I, finalment, farem música i dansa de l’art de menjar per tal de poder explicar amb el nostre cos, 
el nostre ritme i la nostra veu el submón que s’amaga subtilment en l’art de menjar.

Al final de cada dia farem un taller que recull les tres propostes i que és una manera d’exposar 
les altres mirades que podem trobar: quan l’art de menjar és sostenibilitat, 

Pel que fa a la segona setmana ens dedicarem exclusivament a muntar un “Últim sopar” de 
caire sostenible i de producció i km 0 i a cuinar, a preparar i a dissenyar els ingredients de la 
nostra taula. Convidarem als pares, avis i als amics la última tarda dels Tallers al pati de l’Escola 
Mafalda.

DESCONTEXTUALITZACIÓ DEL MENJAR
dilluns 6 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar amb uns ingredients que no tocaven? T'agradaria cuinar 
amb coca-cola i fer una amanida amb cereals?
Començarem els tallers de l’Art de Menjar amb la col.laboració de David Ymbernon i la seva 
peça Poesia Visual Culinària perquè els nens entenguin que, a vegades, el que veiem no és el 
que creiem i que el menjar es pot fer d’altres maneres. Comencem jugant a les hipòtesis, 
cuinant impossibles i proposant, d’alguna manera, la màgia en el menjar!

CONCEPTUALITZACIÓ
dimarts 7 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar pensant en una obra d'art? Podries cuinar explicant el què 
pensa algú? Com podriem fer-ho?
El segon dia el dedicarem a la conceptualització del menjar com a primer gran tret de sortida 
d’una sèrie d’eines que ens ajudaran en tot el procés. Serem catalitzadors d’un procés culinari i 
intentarem sentir-nos part important del seu contingut!!
 

NUTRICIÓ
dimecres 8 de juliol de 2015
Sabies que hi ha moltes coses quan menges que fan que et sentis bé o que et vinguin més 
ganes de menjar-ne... perquè?
El tercer dia ens dedicarem a aprendreal taller de nutrició. Volem fer que els nens aprenguin a 
llegir una etiqueta, volem donar-los eines de reconeixement i quatre idees claus de qualitat, 
higiene i proximitat. Farem una cata a cegues i testejarem el seus gustos!

L’ART_FOOD CULTURE
dijous 9 de juliol de 2015
Sabies que l'art es pot menjar? T'agradaria tastar-lo? Potser un bocinet?
El quart dia visitarem un artista al seu estudi i ens inundarem de la realció del menjar i l’art com 
a base d’un recorregut artístic. Intentarem trobar similituds i distàncies de les coses que 
inspiren, que denuncien, que mostren altres maneres!

LA FORMA_ÚS, DESÚS I ALTRES IDEES
divendres 10 de juliol de 2015
Sabies que podem fer culleres amb cebes? I ampolletes amb carbassó? 
L’últim dia farem servir el menjar per crear útils i eines al voltant de la cuina i aprofitarem per 
dissenyar amb una matèria prima molt diferent! Intentarem que els nens i nenes entenguin que 
sempre hi pot haver visions molt diferents de les coses i les oferirem per tal de que ells arribin a 
processos de creació nous!

l´’últim sopar
DE L’11 AL 15 DE JULIOL DE 2016
Amb una visita a primera del matí d’una plataforma d’aprofitament del menjar volem donar 
quatre pautes importants de la sensibilització que hauriem de tenir tots de cara al món que ens 
ha tocat viure; traspassar aquesta idea als nostres nens i nenes és una tasca important i, del 
tot, necessària. Amb aquesta premisa intentarem dibuixar, pensar i dissenyar un Últim Sopar!

Per una banda treballarem els aspectes bàsics de tot esdeveniment: la presentació, la percep-
ció i la representació. A partir d’aquests aspectes els nens idearan la seva manera de veure el 
món per a mostrar-ho al públic com una opinió però també - donada la presa de consciència - 
com una denúncia social.
D’una altra banda, els nens es podran familiaritzar amb diversos llenguatges al voltant del 
menjar: els ingredients, la composició, els útils, el color, la cocció i la preparació per dur a terme 
el procés de creació. 
Aquesta feina es durà a terme durant tota la setmana per tal de fer un petit berenar que tindrà 
lloc el divendres 15 de juliol al jardí de l’escola.

sortides
NYAM NYAM
dimARTS 5 de juliol de 2016
Visitarem l’estudi - vivenda Nyam Nyam i treballarem allà la CONCEPTUALITZACIÓ.

MIRALDA
diJOUS 7 de juliol de 2016
Anirem fins a l’estudi de l’artista per parlar amb ell i veure el seu món i les seves obres.

HORTA DE BELLOCH
dimARTS 9 de juliol de 2016
Volem anar amb els pares i els nens i nenes fora de Barcelona i visitar un hort molt especial.

HORTA DE BELLOCH ÉS UN PROJECTE DE MICROGRANJA QUE UTILITZA TÈCNIQUES PERMACULTURALS 
I BIOINTENSIVAS PER RECUPERAR UNA VELLA TERRASSA AGRÍCOLA. DUES JOVES EMPRENEDORES QUE 
HAN CANVIAT EL TRACTOR PER L'AFECTE, TREBALLANT A LA MÀ, TENINT UN HORT ECOLÒGIC I DE 
TEMPORADA. OFEREIXEN EL SEU TEMPS, LA SEVA PASSIÓ PER LES COSES BEN FETES, CISTELLES DE 
VERDURES ECOLÒGIQUES I DE TEMPORADA, OUS DE GALLINES QUE CONVIUEN AMB ELLES I PA DE 
FERMENTACIÓ LENTA CUIT AL FORN DE LLENYA.

ELS MENÚS DEL CINC CONTINENTS
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Dilluns 11 de juliol

ASIA
LA ÍNDIA
Pa

_ Nan
Per degustar i menjar

_ Arròs Basmati
_ Dhaal
_ Pollastre Tandoori
_ Aloo Tikki - pastisset de patata amb espècies -

Postres

_ Fruita

Dimarts 12 de juliol

EUROPA
catalunya
Pa

_ Pa amb tomàquet
Per degustar i menjar

_ Amanida de l’hort
_ Truita de patates
_ Botifarra
Postres

_ Fruita

Dimecres 13 de juliol

amèrica
estats units
Per degustar i menjar

_ Bol d’amanida 
_ Pollastre a l’ast
_ Verdures al forn
Postres

_ Fruita

Dijous 14 de juliol

ÀFRICA
TUNISIA
Per degustar i menjar

_ Taboule
_ Briwat d’ espinacs i formatge
_ Pinxos de carn
Postres

Fruita

Al final de la setmana i després d’anar provant 
els diferents gustos, textures i olors de cada 
pais entre tots triarem un pais i serà el menú 
de l’últim dia!

Divendres 15 de juliol

ÀFRICA / AmÈRICA / ASIA / EUROPA / 
OCEANIA
triarem un pais!

... Bon Profit!

 

SEGONA SETMANA
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Els tallers tindran una duració de dues setmanes però no és necessari assistir-hi a les dues per 
a copsar l’essència del projecte i de l’art de menjar.

La primera setmana els nens aprendran en diferents formats les diverses modalitats de l’art de 
menjar - segons la nostra manera d’entendre - i els llenguatges culinaris que les acompanyen. 
Això serà possible a través de les Master Class que vindran a donar diversos professionals.

D’altra banda, i paral·lelament a les Master Class experimentarem l’art del menjar a través de 
conceptes relacionats amb el món de l’art; treballarem la composició a partir d’una obra de 
Sophie Calle [Chromatic Diet], el reciclatge a partir d’un video de Jean-Claude Ruggilliero 
[Lastream, 1996] i la forma a partir de l’estampació de diferents aliments.

I, finalment, farem música i dansa de l’art de menjar per tal de poder explicar amb el nostre cos, 
el nostre ritme i la nostra veu el submón que s’amaga subtilment en l’art de menjar.

Al final de cada dia farem un taller que recull les tres propostes i que és una manera d’exposar 
les altres mirades que podem trobar: quan l’art de menjar és sostenibilitat, 

Pel que fa a la segona setmana ens dedicarem exclusivament a muntar un “Últim sopar” de 
caire sostenible i de producció i km 0 i a cuinar, a preparar i a dissenyar els ingredients de la 
nostra taula. Convidarem als pares, avis i als amics la última tarda dels Tallers al pati de l’Escola 
Mafalda.

DESCONTEXTUALITZACIÓ DEL MENJAR
dilluns 6 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar amb uns ingredients que no tocaven? T'agradaria cuinar 
amb coca-cola i fer una amanida amb cereals?
Començarem els tallers de l’Art de Menjar amb la col.laboració de David Ymbernon i la seva 
peça Poesia Visual Culinària perquè els nens entenguin que, a vegades, el que veiem no és el 
que creiem i que el menjar es pot fer d’altres maneres. Comencem jugant a les hipòtesis, 
cuinant impossibles i proposant, d’alguna manera, la màgia en el menjar!

CONCEPTUALITZACIÓ
dimarts 7 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar pensant en una obra d'art? Podries cuinar explicant el què 
pensa algú? Com podriem fer-ho?
El segon dia el dedicarem a la conceptualització del menjar com a primer gran tret de sortida 
d’una sèrie d’eines que ens ajudaran en tot el procés. Serem catalitzadors d’un procés culinari i 
intentarem sentir-nos part important del seu contingut!!
 

NUTRICIÓ
dimecres 8 de juliol de 2015
Sabies que hi ha moltes coses quan menges que fan que et sentis bé o que et vinguin més 
ganes de menjar-ne... perquè?
El tercer dia ens dedicarem a aprendreal taller de nutrició. Volem fer que els nens aprenguin a 
llegir una etiqueta, volem donar-los eines de reconeixement i quatre idees claus de qualitat, 
higiene i proximitat. Farem una cata a cegues i testejarem el seus gustos!

L’ART_FOOD CULTURE
dijous 9 de juliol de 2015
Sabies que l'art es pot menjar? T'agradaria tastar-lo? Potser un bocinet?
El quart dia visitarem un artista al seu estudi i ens inundarem de la realció del menjar i l’art com 
a base d’un recorregut artístic. Intentarem trobar similituds i distàncies de les coses que 
inspiren, que denuncien, que mostren altres maneres!

LA FORMA_ÚS, DESÚS I ALTRES IDEES
divendres 10 de juliol de 2015
Sabies que podem fer culleres amb cebes? I ampolletes amb carbassó? 
L’últim dia farem servir el menjar per crear útils i eines al voltant de la cuina i aprofitarem per 
dissenyar amb una matèria prima molt diferent! Intentarem que els nens i nenes entenguin que 
sempre hi pot haver visions molt diferents de les coses i les oferirem per tal de que ells arribin a 
processos de creació nous!

l´’últim sopar
DE L’11 AL 15 DE JULIOL DE 2016
Amb una visita a primera del matí d’una plataforma d’aprofitament del menjar volem donar 
quatre pautes importants de la sensibilització que hauriem de tenir tots de cara al món que ens 
ha tocat viure; traspassar aquesta idea als nostres nens i nenes és una tasca important i, del 
tot, necessària. Amb aquesta premisa intentarem dibuixar, pensar i dissenyar un Últim Sopar!

Per una banda treballarem els aspectes bàsics de tot esdeveniment: la presentació, la percep-
ció i la representació. A partir d’aquests aspectes els nens idearan la seva manera de veure el 
món per a mostrar-ho al públic com una opinió però també - donada la presa de consciència - 
com una denúncia social.
D’una altra banda, els nens es podran familiaritzar amb diversos llenguatges al voltant del 
menjar: els ingredients, la composició, els útils, el color, la cocció i la preparació per dur a terme 
el procés de creació. 
Aquesta feina es durà a terme durant tota la setmana per tal de fer un petit berenar que tindrà 
lloc el divendres 15 de juliol al jardí de l’escola.

sortides
NYAM NYAM
dimARTS 5 de juliol de 2016
Visitarem l’estudi - vivenda Nyam Nyam i treballarem allà la CONCEPTUALITZACIÓ.

MIRALDA
diJOUS 7 de juliol de 2016
Anirem fins a l’estudi de l’artista per parlar amb ell i veure el seu món i les seves obres.

HORTA DE BELLOCH
dimARTS 9 de juliol de 2016
Volem anar amb els pares i els nens i nenes fora de Barcelona i visitar un hort molt especial.

HORTA DE BELLOCH ÉS UN PROJECTE DE MICROGRANJA QUE UTILITZA TÈCNIQUES PERMACULTURALS 
I BIOINTENSIVAS PER RECUPERAR UNA VELLA TERRASSA AGRÍCOLA. DUES JOVES EMPRENEDORES QUE 
HAN CANVIAT EL TRACTOR PER L'AFECTE, TREBALLANT A LA MÀ, TENINT UN HORT ECOLÒGIC I DE 
TEMPORADA. OFEREIXEN EL SEU TEMPS, LA SEVA PASSIÓ PER LES COSES BEN FETES, CISTELLES DE 
VERDURES ECOLÒGIQUES I DE TEMPORADA, OUS DE GALLINES QUE CONVIUEN AMB ELLES I PA DE 
FERMENTACIÓ LENTA CUIT AL FORN DE LLENYA.
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DadàBarcelona



Docents

Els tallers tindran una duració de dues setmanes però no és necessari assistir-hi a les dues per 
a copsar l’essència del projecte i de l’art de menjar.

La primera setmana els nens aprendran en diferents formats les diverses modalitats de l’art de 
menjar - segons la nostra manera d’entendre - i els llenguatges culinaris que les acompanyen. 
Això serà possible a través de les Master Class que vindran a donar diversos professionals.

D’altra banda, i paral·lelament a les Master Class experimentarem l’art del menjar a través de 
conceptes relacionats amb el món de l’art; treballarem la composició a partir d’una obra de 
Sophie Calle [Chromatic Diet], el reciclatge a partir d’un video de Jean-Claude Ruggilliero 
[Lastream, 1996] i la forma a partir de l’estampació de diferents aliments.

I, finalment, farem música i dansa de l’art de menjar per tal de poder explicar amb el nostre cos, 
el nostre ritme i la nostra veu el submón que s’amaga subtilment en l’art de menjar.

Al final de cada dia farem un taller que recull les tres propostes i que és una manera d’exposar 
les altres mirades que podem trobar: quan l’art de menjar és sostenibilitat, 

Pel que fa a la segona setmana ens dedicarem exclusivament a muntar un “Últim sopar” de 
caire sostenible i de producció i km 0 i a cuinar, a preparar i a dissenyar els ingredients de la 
nostra taula. Convidarem als pares, avis i als amics la última tarda dels Tallers al pati de l’Escola 
Mafalda.

DESCONTEXTUALITZACIÓ DEL MENJAR
dilluns 6 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar amb uns ingredients que no tocaven? T'agradaria cuinar 
amb coca-cola i fer una amanida amb cereals?
Començarem els tallers de l’Art de Menjar amb la col.laboració de David Ymbernon i la seva 
peça Poesia Visual Culinària perquè els nens entenguin que, a vegades, el que veiem no és el 
que creiem i que el menjar es pot fer d’altres maneres. Comencem jugant a les hipòtesis, 
cuinant impossibles i proposant, d’alguna manera, la màgia en el menjar!

CONCEPTUALITZACIÓ
dimarts 7 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar pensant en una obra d'art? Podries cuinar explicant el què 
pensa algú? Com podriem fer-ho?
El segon dia el dedicarem a la conceptualització del menjar com a primer gran tret de sortida 
d’una sèrie d’eines que ens ajudaran en tot el procés. Serem catalitzadors d’un procés culinari i 
intentarem sentir-nos part important del seu contingut!!
 

NUTRICIÓ
dimecres 8 de juliol de 2015
Sabies que hi ha moltes coses quan menges que fan que et sentis bé o que et vinguin més 
ganes de menjar-ne... perquè?
El tercer dia ens dedicarem a aprendreal taller de nutrició. Volem fer que els nens aprenguin a 
llegir una etiqueta, volem donar-los eines de reconeixement i quatre idees claus de qualitat, 
higiene i proximitat. Farem una cata a cegues i testejarem el seus gustos!

L’ART_FOOD CULTURE
dijous 9 de juliol de 2015
Sabies que l'art es pot menjar? T'agradaria tastar-lo? Potser un bocinet?
El quart dia visitarem un artista al seu estudi i ens inundarem de la realció del menjar i l’art com 
a base d’un recorregut artístic. Intentarem trobar similituds i distàncies de les coses que 
inspiren, que denuncien, que mostren altres maneres!

LA FORMA_ÚS, DESÚS I ALTRES IDEES
divendres 10 de juliol de 2015
Sabies que podem fer culleres amb cebes? I ampolletes amb carbassó? 
L’últim dia farem servir el menjar per crear útils i eines al voltant de la cuina i aprofitarem per 
dissenyar amb una matèria prima molt diferent! Intentarem que els nens i nenes entenguin que 
sempre hi pot haver visions molt diferents de les coses i les oferirem per tal de que ells arribin a 
processos de creació nous!
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l´’últim sopar
DE L’11 AL 15 DE JULIOL DE 2016
Amb una visita a primera del matí d’una plataforma d’aprofitament del menjar volem donar 
quatre pautes importants de la sensibilització que hauriem de tenir tots de cara al món que ens 
ha tocat viure; traspassar aquesta idea als nostres nens i nenes és una tasca important i, del 
tot, necessària. Amb aquesta premisa intentarem dibuixar, pensar i dissenyar un Últim Sopar!

Per una banda treballarem els aspectes bàsics de tot esdeveniment: la presentació, la percep-
ció i la representació. A partir d’aquests aspectes els nens idearan la seva manera de veure el 
món per a mostrar-ho al públic com una opinió però també - donada la presa de consciència - 
com una denúncia social.
D’una altra banda, els nens es podran familiaritzar amb diversos llenguatges al voltant del 
menjar: els ingredients, la composició, els útils, el color, la cocció i la preparació per dur a terme 
el procés de creació. 
Aquesta feina es durà a terme durant tota la setmana per tal de fer un petit berenar que tindrà 
lloc el divendres 15 de juliol al jardí de l’escola.

sortides
NYAM NYAM
dimARTS 5 de juliol de 2016
Visitarem l’estudi - vivenda Nyam Nyam i treballarem allà la CONCEPTUALITZACIÓ.

MIRALDA
diJOUS 7 de juliol de 2016
Anirem fins a l’estudi de l’artista per parlar amb ell i veure el seu món i les seves obres.

HORTA DE BELLOCH
dimARTS 9 de juliol de 2016
Volem anar amb els pares i els nens i nenes fora de Barcelona i visitar un hort molt especial.

HORTA DE BELLOCH ÉS UN PROJECTE DE MICROGRANJA QUE UTILITZA TÈCNIQUES PERMACULTURALS 
I BIOINTENSIVAS PER RECUPERAR UNA VELLA TERRASSA AGRÍCOLA. DUES JOVES EMPRENEDORES QUE 
HAN CANVIAT EL TRACTOR PER L'AFECTE, TREBALLANT A LA MÀ, TENINT UN HORT ECOLÒGIC I DE 
TEMPORADA. OFEREIXEN EL SEU TEMPS, LA SEVA PASSIÓ PER LES COSES BEN FETES, CISTELLES DE 
VERDURES ECOLÒGIQUES I DE TEMPORADA, OUS DE GALLINES QUE CONVIUEN AMB ELLES I PA DE 
FERMENTACIÓ LENTA CUIT AL FORN DE LLENYA.

PEPI DE BOISSIEU
Dissenyadora, artista, cuinera i una enamorada del menjar
Pepi de Boissieu dirigeix   un estudi creatiu en què l'alimentació és l'eix central. Ella utilitza el disseny i l'art per 
crear projectes, situacions i esdeveniments personalitzant en funció de les necessitats de cada client 
individual fets a la mesura. El menjar és una potent eina de comunicació i al mateix temps un mitjà per a la 
generació d'experiències. primordial contingut i el sentit de la investigació cultural en profunditat és crucial 
per a cada projecte. Aquest estudi és un apassionat de l'apreciació de la qualitat, l'origen, l'estètica dels 
aliments i la seva artesania.

CATERING HEPBURN
Empresa de càtering especialitzada en esmorzars, breaks, dinars, festes, sopars, berenars, rodatges…
Catering Hepburn és una empresa que busca una cuina de qualitat, les presentacions i el servei, la categoria 
extra de les matèries primeres, un menjar lleuger, equilibrat i sa, la curiositat, i una cura especial a la cuina.

MIRALDA
Artista multidisciplinari
Des de la dècada de 1960, el seu treball ha desenvolupat l'objecte, el cerimonial, les intervencions en l'espai 
públic, el menjar i el concepte Food Cultura. En els anys seixanta, juntament amb els anomenats «catalans 
de París» -Joan Rabascall, Jaume Xifra, Benet Rossell i Dorothée Selz-, va muntar una sèrie de happenings o 
rituals col·lectius entorn del cerimonial del menjar a partir del color i el seu simbolisme. D'entrada amb 
Dorothée Selz i, des del 1972, amb la conservadora i gastrònoma Montse Guillén, va fer del menjar l'objecte 
del seu treball artístic.
Des del 2000, Miralda s'ha centrat en el FoodCulturaMuseum, un arxiu de projectes múltiples basats en la 
recerca i la reflexió sobre la diversitat gastronòmica i el seu vincle amb les cultures del planeta.

ELENA MONTES
Graduada en dansa contemporània i cursant magisteri en educació infantil
Ha format part de companyies com IT Dansa i Thomas Noone i en l’actualitat està inmersa en diferents 
projectes de dansa propis. Compagina la seva trajectòria professional amb tres de les seves altres passions: 
l’ensenyament, la fotografia i la narrativa. 

GEORGINA OLIVA
Llicenciada en Direcció escènica i Dramatúrgia
Ha treballat com a assistent de direcció i producció d’espectacles per a diversos teatres i directors a Barce-
lona  i Brussel·les. Actualment treballa en projectes propis dins el món de les arts visuals i la performance, 
combinant les arts escèniques amb les audiovisuals dins la productora Liberula verde Films.

NYAM NYAM
Associació cultural
L’objectiu de l'Associació Cultural nyamnyam és promoure la creació, la reflexió, l’intercanvi de coneixement 
i la cultura creant estratègies de participació i interacció per a respondre a la necessitat de generar diàleg. 

DadàBarcelona

Utilitzem dinàmiques i eines pròpies de la creació artística per a plantejar intervencions col.lectives que creïn 
relacions horitzontals i ens situïn a tots en un mateix pla d’acció. Fomentem la relació entre les diverses 
formes d’Art i el menjar com a element vehicular per a crear situacions que ajudin a dinamitzar i crear noves 
maneres de relació i contacte entre el teixit social. D’aquesta manera pretenem aprendre noves dinàmiques 
i crear sinergies que poden re-activar o re-pensar la nostra manera de viure, crear i menjar.

XESCA SALVÀ
Llicenciada en Filologia catalana i Escenografia
Actualment treballa com a escenògrafa  i il·luminadora per a diverses companyies com “Corcada Teatre”, 
Andrés Lima, el payasso Leandre , “La Veronal”, entre d’altres. La seva feina oscil·la entre el teatre, la performan-
ce i la dansa,. Darreament també  s’ha endinsat en el món del so, al qual hi treballa des del 2012. 

OSCAR SANOGUERA
Músic, Mestre de Música a Educació Primària, investigador de recursos tecnològics aplicats a l’Educació.
Després d’haver participat com a músic en diversos projectes musicals a la ciutat de Barcelona  ha centrat la 
seva activitat professional en la docència. Actualment exerceix d’Especialista de Música i Dansa a l’Escola 
Dolors Monserdà-Santapau.

GABY SUSANA
Ambientòloga, directora de la Plataforma Aprofitem els Aliments, 
Responsable del projecte SIG i la cartografia de la xarxa d'espais de la Fundació territori i paisatge  es torna 
activista convençuda contra el malbaratament alimentari impactada per aquest escàndol mundial cap al 
2011.  El 2014 cofunda la PAA juntament amb un grup de persones conscienciades, presentem públicament 
el manifest Prou Malbaratar Aliments i fem el Gran Dinar Barcelona, el primer àpat d'aprofitament de Cata-
lunya i l'estat espanyol fet amb aliments "rescatats". Enguany i durant el 2017, organitzen diverses Festes dels 
aliments aprofitats arreu del territori per consolidar una xarxa d'entitats i persones compromeses 

MARISA DOMINGO I CRISTINA VIVES
Enginyera agrònoma i Biotecnòloga, respectivament
Actualment realitzen el estudis de doctorat en Biologia i Biotecnologia Vegetal  en el Centre de Recerca en 
Agrigenòmica (CRAG) situat al campus UAB. Les seves investigacions es centren en donar respostes sobre 
les problemàtiques en la agricultura actual i futura, com per exemple entendre i combatre una plaga o per 
què els tomàquets han deixat de tenir gust a tomàquet. 

DAVID YMBERNON
Artista visual
Mostra per primera vegada la seva obra en públic als quatre anys. Posseït pel color taronja, cursa estudis de 
pintura a l'Escola d'Arts i Oficis de Tàrrega. Exposa regularment en galeries d'art, museus i altres espais d’art. 
Ha realitzat nombrosos muntatges escènics, així com moltes accions. Ha publicat poesia en llibres i reculls 
poètics colectius. Ha estat premiat en diferents ocasions. Participa en festivals internacionals i d'altres 
esdeveniments artístics amb disciplines diverses.

 



Els tallers tindran una duració de dues setmanes però no és necessari assistir-hi a les dues per 
a copsar l’essència del projecte i de l’art de menjar.

La primera setmana els nens aprendran en diferents formats les diverses modalitats de l’art de 
menjar - segons la nostra manera d’entendre - i els llenguatges culinaris que les acompanyen. 
Això serà possible a través de les Master Class que vindran a donar diversos professionals.

D’altra banda, i paral·lelament a les Master Class experimentarem l’art del menjar a través de 
conceptes relacionats amb el món de l’art; treballarem la composició a partir d’una obra de 
Sophie Calle [Chromatic Diet], el reciclatge a partir d’un video de Jean-Claude Ruggilliero 
[Lastream, 1996] i la forma a partir de l’estampació de diferents aliments.

I, finalment, farem música i dansa de l’art de menjar per tal de poder explicar amb el nostre cos, 
el nostre ritme i la nostra veu el submón que s’amaga subtilment en l’art de menjar.

Al final de cada dia farem un taller que recull les tres propostes i que és una manera d’exposar 
les altres mirades que podem trobar: quan l’art de menjar és sostenibilitat, 

Pel que fa a la segona setmana ens dedicarem exclusivament a muntar un “Últim sopar” de 
caire sostenible i de producció i km 0 i a cuinar, a preparar i a dissenyar els ingredients de la 
nostra taula. Convidarem als pares, avis i als amics la última tarda dels Tallers al pati de l’Escola 
Mafalda.

DESCONTEXTUALITZACIÓ DEL MENJAR
dilluns 6 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar amb uns ingredients que no tocaven? T'agradaria cuinar 
amb coca-cola i fer una amanida amb cereals?
Començarem els tallers de l’Art de Menjar amb la col.laboració de David Ymbernon i la seva 
peça Poesia Visual Culinària perquè els nens entenguin que, a vegades, el que veiem no és el 
que creiem i que el menjar es pot fer d’altres maneres. Comencem jugant a les hipòtesis, 
cuinant impossibles i proposant, d’alguna manera, la màgia en el menjar!

CONCEPTUALITZACIÓ
dimarts 7 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar pensant en una obra d'art? Podries cuinar explicant el què 
pensa algú? Com podriem fer-ho?
El segon dia el dedicarem a la conceptualització del menjar com a primer gran tret de sortida 
d’una sèrie d’eines que ens ajudaran en tot el procés. Serem catalitzadors d’un procés culinari i 
intentarem sentir-nos part important del seu contingut!!
 

NUTRICIÓ
dimecres 8 de juliol de 2015
Sabies que hi ha moltes coses quan menges que fan que et sentis bé o que et vinguin més 
ganes de menjar-ne... perquè?
El tercer dia ens dedicarem a aprendreal taller de nutrició. Volem fer que els nens aprenguin a 
llegir una etiqueta, volem donar-los eines de reconeixement i quatre idees claus de qualitat, 
higiene i proximitat. Farem una cata a cegues i testejarem el seus gustos!

L’ART_FOOD CULTURE
dijous 9 de juliol de 2015
Sabies que l'art es pot menjar? T'agradaria tastar-lo? Potser un bocinet?
El quart dia visitarem un artista al seu estudi i ens inundarem de la realció del menjar i l’art com 
a base d’un recorregut artístic. Intentarem trobar similituds i distàncies de les coses que 
inspiren, que denuncien, que mostren altres maneres!

LA FORMA_ÚS, DESÚS I ALTRES IDEES
divendres 10 de juliol de 2015
Sabies que podem fer culleres amb cebes? I ampolletes amb carbassó? 
L’últim dia farem servir el menjar per crear útils i eines al voltant de la cuina i aprofitarem per 
dissenyar amb una matèria prima molt diferent! Intentarem que els nens i nenes entenguin que 
sempre hi pot haver visions molt diferents de les coses i les oferirem per tal de que ells arribin a 
processos de creació nous!

l´’últim sopar
DE L’11 AL 15 DE JULIOL DE 2016
Amb una visita a primera del matí d’una plataforma d’aprofitament del menjar volem donar 
quatre pautes importants de la sensibilització que hauriem de tenir tots de cara al món que ens 
ha tocat viure; traspassar aquesta idea als nostres nens i nenes és una tasca important i, del 
tot, necessària. Amb aquesta premisa intentarem dibuixar, pensar i dissenyar un Últim Sopar!

Per una banda treballarem els aspectes bàsics de tot esdeveniment: la presentació, la percep-
ció i la representació. A partir d’aquests aspectes els nens idearan la seva manera de veure el 
món per a mostrar-ho al públic com una opinió però també - donada la presa de consciència - 
com una denúncia social.
D’una altra banda, els nens es podran familiaritzar amb diversos llenguatges al voltant del 
menjar: els ingredients, la composició, els útils, el color, la cocció i la preparació per dur a terme 
el procés de creació. 
Aquesta feina es durà a terme durant tota la setmana per tal de fer un petit berenar que tindrà 
lloc el divendres 15 de juliol al jardí de l’escola.

sortides
NYAM NYAM
dimARTS 5 de juliol de 2016
Visitarem l’estudi - vivenda Nyam Nyam i treballarem allà la CONCEPTUALITZACIÓ.

MIRALDA
diJOUS 7 de juliol de 2016
Anirem fins a l’estudi de l’artista per parlar amb ell i veure el seu món i les seves obres.

HORTA DE BELLOCH
dimARTS 9 de juliol de 2016
Volem anar amb els pares i els nens i nenes fora de Barcelona i visitar un hort molt especial.

HORTA DE BELLOCH ÉS UN PROJECTE DE MICROGRANJA QUE UTILITZA TÈCNIQUES PERMACULTURALS 
I BIOINTENSIVAS PER RECUPERAR UNA VELLA TERRASSA AGRÍCOLA. DUES JOVES EMPRENEDORES QUE 
HAN CANVIAT EL TRACTOR PER L'AFECTE, TREBALLANT A LA MÀ, TENINT UN HORT ECOLÒGIC I DE 
TEMPORADA. OFEREIXEN EL SEU TEMPS, LA SEVA PASSIÓ PER LES COSES BEN FETES, CISTELLES DE 
VERDURES ECOLÒGIQUES I DE TEMPORADA, OUS DE GALLINES QUE CONVIUEN AMB ELLES I PA DE 
FERMENTACIÓ LENTA CUIT AL FORN DE LLENYA.

PEPI DE BOISSIEU
Dissenyadora, artista, cuinera i una enamorada del menjar
Pepi de Boissieu dirigeix   un estudi creatiu en què l'alimentació és l'eix central. Ella utilitza el disseny i l'art per 
crear projectes, situacions i esdeveniments personalitzant en funció de les necessitats de cada client 
individual fets a la mesura. El menjar és una potent eina de comunicació i al mateix temps un mitjà per a la 
generació d'experiències. primordial contingut i el sentit de la investigació cultural en profunditat és crucial 
per a cada projecte. Aquest estudi és un apassionat de l'apreciació de la qualitat, l'origen, l'estètica dels 
aliments i la seva artesania.

CATERING HEPBURN
Empresa de càtering especialitzada en esmorzars, breaks, dinars, festes, sopars, berenars, rodatges…
Catering Hepburn és una empresa que busca una cuina de qualitat, les presentacions i el servei, la categoria 
extra de les matèries primeres, un menjar lleuger, equilibrat i sa, la curiositat, i una cura especial a la cuina.

MIRALDA
Artista multidisciplinari
Des de la dècada de 1960, el seu treball ha desenvolupat l'objecte, el cerimonial, les intervencions en l'espai 
públic, el menjar i el concepte Food Cultura. En els anys seixanta, juntament amb els anomenats «catalans 
de París» -Joan Rabascall, Jaume Xifra, Benet Rossell i Dorothée Selz-, va muntar una sèrie de happenings o 
rituals col·lectius entorn del cerimonial del menjar a partir del color i el seu simbolisme. D'entrada amb 
Dorothée Selz i, des del 1972, amb la conservadora i gastrònoma Montse Guillén, va fer del menjar l'objecte 
del seu treball artístic.
Des del 2000, Miralda s'ha centrat en el FoodCulturaMuseum, un arxiu de projectes múltiples basats en la 
recerca i la reflexió sobre la diversitat gastronòmica i el seu vincle amb les cultures del planeta.

ELENA MONTES
Graduada en dansa contemporània i cursant magisteri en educació infantil
Ha format part de companyies com IT Dansa i Thomas Noone i en l’actualitat està inmersa en diferents 
projectes de dansa propis. Compagina la seva trajectòria professional amb tres de les seves altres passions: 
l’ensenyament, la fotografia i la narrativa. 

GEORGINA OLIVA
Llicenciada en Direcció escènica i Dramatúrgia
Ha treballat com a assistent de direcció i producció d’espectacles per a diversos teatres i directors a Barce-
lona  i Brussel·les. Actualment treballa en projectes propis dins el món de les arts visuals i la performance, 
combinant les arts escèniques amb les audiovisuals dins la productora Liberula verde Films.

NYAM NYAM
Associació cultural
L’objectiu de l'Associació Cultural nyamnyam és promoure la creació, la reflexió, l’intercanvi de coneixement 
i la cultura creant estratègies de participació i interacció per a respondre a la necessitat de generar diàleg. Ju
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Utilitzem dinàmiques i eines pròpies de la creació artística per a plantejar intervencions col.lectives que creïn 
relacions horitzontals i ens situïn a tots en un mateix pla d’acció. Fomentem la relació entre les diverses 
formes d’Art i el menjar com a element vehicular per a crear situacions que ajudin a dinamitzar i crear noves 
maneres de relació i contacte entre el teixit social. D’aquesta manera pretenem aprendre noves dinàmiques 
i crear sinergies que poden re-activar o re-pensar la nostra manera de viure, crear i menjar.

XESCA SALVÀ
Llicenciada en Filologia catalana i Escenografia
Actualment treballa com a escenògrafa  i il·luminadora per a diverses companyies com “Corcada Teatre”, 
Andrés Lima, el payasso Leandre , “La Veronal”, entre d’altres. La seva feina oscil·la entre el teatre, la performan-
ce i la dansa,. Darreament també  s’ha endinsat en el món del so, al qual hi treballa des del 2012. 

OSCAR SANOGUERA
Músic, Mestre de Música a Educació Primària, investigador de recursos tecnològics aplicats a l’Educació.
Després d’haver participat com a músic en diversos projectes musicals a la ciutat de Barcelona  ha centrat la 
seva activitat professional en la docència. Actualment exerceix d’Especialista de Música i Dansa a l’Escola 
Dolors Monserdà-Santapau.

GABY SUSANA
Ambientòloga, directora de la Plataforma Aprofitem els Aliments, 
Responsable del projecte SIG i la cartografia de la xarxa d'espais de la Fundació territori i paisatge  es torna 
activista convençuda contra el malbaratament alimentari impactada per aquest escàndol mundial cap al 
2011.  El 2014 cofunda la PAA juntament amb un grup de persones conscienciades, presentem públicament 
el manifest Prou Malbaratar Aliments i fem el Gran Dinar Barcelona, el primer àpat d'aprofitament de Cata-
lunya i l'estat espanyol fet amb aliments "rescatats". Enguany i durant el 2017, organitzen diverses Festes dels 
aliments aprofitats arreu del territori per consolidar una xarxa d'entitats i persones compromeses 

MARISA DOMINGO I CRISTINA VIVES
Enginyera agrònoma i Biotecnòloga, respectivament
Actualment realitzen el estudis de doctorat en Biologia i Biotecnologia Vegetal  en el Centre de Recerca en 
Agrigenòmica (CRAG) situat al campus UAB. Les seves investigacions es centren en donar respostes sobre 
les problemàtiques en la agricultura actual i futura, com per exemple entendre i combatre una plaga o per 
què els tomàquets han deixat de tenir gust a tomàquet. 

DAVID YMBERNON
Artista visual
Mostra per primera vegada la seva obra en públic als quatre anys. Posseït pel color taronja, cursa estudis de 
pintura a l'Escola d'Arts i Oficis de Tàrrega. Exposa regularment en galeries d'art, museus i altres espais d’art. 
Ha realitzat nombrosos muntatges escènics, així com moltes accions. Ha publicat poesia en llibres i reculls 
poètics colectius. Ha estat premiat en diferents ocasions. Participa en festivals internacionals i d'altres 
esdeveniments artístics amb disciplines diverses.

 

DadàBarcelona



Els tallers tindran una duració de dues setmanes però no és necessari assistir-hi a les dues per 
a copsar l’essència del projecte i de l’art de menjar.

La primera setmana els nens aprendran en diferents formats les diverses modalitats de l’art de 
menjar - segons la nostra manera d’entendre - i els llenguatges culinaris que les acompanyen. 
Això serà possible a través de les Master Class que vindran a donar diversos professionals.

D’altra banda, i paral·lelament a les Master Class experimentarem l’art del menjar a través de 
conceptes relacionats amb el món de l’art; treballarem la composició a partir d’una obra de 
Sophie Calle [Chromatic Diet], el reciclatge a partir d’un video de Jean-Claude Ruggilliero 
[Lastream, 1996] i la forma a partir de l’estampació de diferents aliments.

I, finalment, farem música i dansa de l’art de menjar per tal de poder explicar amb el nostre cos, 
el nostre ritme i la nostra veu el submón que s’amaga subtilment en l’art de menjar.

Al final de cada dia farem un taller que recull les tres propostes i que és una manera d’exposar 
les altres mirades que podem trobar: quan l’art de menjar és sostenibilitat, 

Pel que fa a la segona setmana ens dedicarem exclusivament a muntar un “Últim sopar” de 
caire sostenible i de producció i km 0 i a cuinar, a preparar i a dissenyar els ingredients de la 
nostra taula. Convidarem als pares, avis i als amics la última tarda dels Tallers al pati de l’Escola 
Mafalda.

DESCONTEXTUALITZACIÓ DEL MENJAR
dilluns 6 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar amb uns ingredients que no tocaven? T'agradaria cuinar 
amb coca-cola i fer una amanida amb cereals?
Començarem els tallers de l’Art de Menjar amb la col.laboració de David Ymbernon i la seva 
peça Poesia Visual Culinària perquè els nens entenguin que, a vegades, el que veiem no és el 
que creiem i que el menjar es pot fer d’altres maneres. Comencem jugant a les hipòtesis, 
cuinant impossibles i proposant, d’alguna manera, la màgia en el menjar!

CONCEPTUALITZACIÓ
dimarts 7 de juliol de 2015
Has preparat alguna vegada un dinar pensant en una obra d'art? Podries cuinar explicant el què 
pensa algú? Com podriem fer-ho?
El segon dia el dedicarem a la conceptualització del menjar com a primer gran tret de sortida 
d’una sèrie d’eines que ens ajudaran en tot el procés. Serem catalitzadors d’un procés culinari i 
intentarem sentir-nos part important del seu contingut!!
 

NUTRICIÓ
dimecres 8 de juliol de 2015
Sabies que hi ha moltes coses quan menges que fan que et sentis bé o que et vinguin més 
ganes de menjar-ne... perquè?
El tercer dia ens dedicarem a aprendreal taller de nutrició. Volem fer que els nens aprenguin a 
llegir una etiqueta, volem donar-los eines de reconeixement i quatre idees claus de qualitat, 
higiene i proximitat. Farem una cata a cegues i testejarem el seus gustos!

L’ART_FOOD CULTURE
dijous 9 de juliol de 2015
Sabies que l'art es pot menjar? T'agradaria tastar-lo? Potser un bocinet?
El quart dia visitarem un artista al seu estudi i ens inundarem de la realció del menjar i l’art com 
a base d’un recorregut artístic. Intentarem trobar similituds i distàncies de les coses que 
inspiren, que denuncien, que mostren altres maneres!

LA FORMA_ÚS, DESÚS I ALTRES IDEES
divendres 10 de juliol de 2015
Sabies que podem fer culleres amb cebes? I ampolletes amb carbassó? 
L’últim dia farem servir el menjar per crear útils i eines al voltant de la cuina i aprofitarem per 
dissenyar amb una matèria prima molt diferent! Intentarem que els nens i nenes entenguin que 
sempre hi pot haver visions molt diferents de les coses i les oferirem per tal de que ells arribin a 
processos de creació nous!

l´’últim sopar
DE L’11 AL 15 DE JULIOL DE 2016
Amb una visita a primera del matí d’una plataforma d’aprofitament del menjar volem donar 
quatre pautes importants de la sensibilització que hauriem de tenir tots de cara al món que ens 
ha tocat viure; traspassar aquesta idea als nostres nens i nenes és una tasca important i, del 
tot, necessària. Amb aquesta premisa intentarem dibuixar, pensar i dissenyar un Últim Sopar!

Per una banda treballarem els aspectes bàsics de tot esdeveniment: la presentació, la percep-
ció i la representació. A partir d’aquests aspectes els nens idearan la seva manera de veure el 
món per a mostrar-ho al públic com una opinió però també - donada la presa de consciència - 
com una denúncia social.
D’una altra banda, els nens es podran familiaritzar amb diversos llenguatges al voltant del 
menjar: els ingredients, la composició, els útils, el color, la cocció i la preparació per dur a terme 
el procés de creació. 
Aquesta feina es durà a terme durant tota la setmana per tal de fer un petit berenar que tindrà 
lloc el divendres 15 de juliol al jardí de l’escola.

sortides
NYAM NYAM
dimARTS 5 de juliol de 2016
Visitarem l’estudi - vivenda Nyam Nyam i treballarem allà la CONCEPTUALITZACIÓ.

MIRALDA
diJOUS 7 de juliol de 2016
Anirem fins a l’estudi de l’artista per parlar amb ell i veure el seu món i les seves obres.

HORTA DE BELLOCH
dimARTS 9 de juliol de 2016
Volem anar amb els pares i els nens i nenes fora de Barcelona i visitar un hort molt especial.

HORTA DE BELLOCH ÉS UN PROJECTE DE MICROGRANJA QUE UTILITZA TÈCNIQUES PERMACULTURALS 
I BIOINTENSIVAS PER RECUPERAR UNA VELLA TERRASSA AGRÍCOLA. DUES JOVES EMPRENEDORES QUE 
HAN CANVIAT EL TRACTOR PER L'AFECTE, TREBALLANT A LA MÀ, TENINT UN HORT ECOLÒGIC I DE 
TEMPORADA. OFEREIXEN EL SEU TEMPS, LA SEVA PASSIÓ PER LES COSES BEN FETES, CISTELLES DE 
VERDURES ECOLÒGIQUES I DE TEMPORADA, OUS DE GALLINES QUE CONVIUEN AMB ELLES I PA DE 
FERMENTACIÓ LENTA CUIT AL FORN DE LLENYA. Ju

lio
l 2

0
16

 . 
TA

LL
ER

S 
D

’E
ST

IU

Iri
s 

H
um

m
, 2

0
16

MÉS 
INFORMACIÓ

Informació i reserves
Ester Rovira
606 015 839
hola@dadabarcelona.com

DadàBarcelona
Lope de Vega 106, 3r  
08005 Barcelona
T + 34 933 075 369 
www.dadabarcelona.com


