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PRESENTACIÓ

Després de la seva estrena el 2021 Orígenes torna amb la seva segona edició. Rere una inauguració amb 
èxit malgrat el context pandèmic, el principal esdeveniment-boutique gastronòmic del país torna per 
consolidar-se i convertir-se en el festival de referència per a la gastronomia sostenible.

L’objectiu principal d’oríGenes és promoure una gastronomia conscient amb el planeta i un consum 
responsable, connectant, com mai abans no s’havia fet, als productors i els consumidors, explicant la 
història darrere de cada producte a través d’experiències gastronòmiques innovadores.

oríGenes, més que un festival, és justament una experiència gastronòmica. Els assistents al festival 
coneixeran en persona 10 productors de productes premium i degustaran més 12 elaboracions 
dissenyades amb aquests productes especialment per a l’ocasió. A més, mentre ho facin, gaudiran 
de xerrades i concerts en un entorn, el del Palauet de Teià, que converteix l’assistència al festival en 
un veritable viatge gastronòmic.

La reflexió, la col·laboració i el compromís amb l’entorn, aquests valors que van florir amb la 
pandèmia cristal·litzen a oríGenes. La promoció del treball tradicional i del respecte a l’entorn prenen 
forma en aquest festival per conscienciar i sensibilitzar l’assistent i establir una relació màgica que 
uneix el respecte al passat, la consciència del present i la responsabilitat amb el futur a través de 
la gastronomia.

Lluís Cintas, Ana Godó i Emilio Suárez, cofundadors d’oríGenes, segueixen perseguint el propòsit 
de deixar una empremta positiva al planeta, societat i economia a través de la cultura, gastronomia i 
innovació.
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 ¿A QUI ES DIRIGEIX ORÍGENES? 
 - Amants de la gastronomia: Persones amb ganes de viure una experiència autèntica enmig de la 

natura, apassionats del menjar autèntic cuinat en viu i desitjosos de conèixer la història real que hi 
ha darrere dels millors productes artesans i amb ganes de generar un impacte positiu a la societat 
i al planeta.

 - Professionals del sector HORECA i alimentari i futures generacions: Propietaris  de 
restaurants, hotels, catering... amb ganes de descobrir nous productes d´excel·lents artesans, 
tendències innovadores i sostenibles i crear connexions de qualitat amb professionals rellevants 
de la indústria.

SENT
A oríGenes volem que l’assistent senti la gastronomia de prop, connectant els productes 
i els seus productors al públic final perquè aquest entengui la història profunda i 
complexa que hi ha darrere de cada aliment. A oríGenes la gastronomia es menja, 
però també s’escolta, es toca, es s’olora i es mira de prop: els 5 sentits desperts 
per entendre la gastronomia en tots els seus vessants.

DESCOBREIX
Per sentir el producte cal conèixer el seu productor. A oríGenes descobrim productes 
increïbles, però també les persones que hi ha al darrere, per parlar amb elles i 
caminar junts el camí que va des de l’origen d’un producte fins a la taula on es menja. 
A les xerrades, les persones seran les que faran que l’assistent reflexioni, s’inspiri i 
adquireixi nous coneixements.

CREA
A oríGenes volem ser part de la creació d’un futur millor per a la gastronomia. Als 
tallers, els assistents crearan nous productes amb l’ajuda de joves innovadors. Les 
relacions que es creïn al festiva, allò que aprenem els uns dels altres i tot allò que ens 
portem a casa en marxar, seurà les bases d’una gastronomia més conscient del seu 
passat, més responsable amb el seu present i amb més voluntat de dibuixar un 
futur millor per a tots.

 SENT, DESCOBREIX, CREA 
COM VOLEM CONCIENCIAR LES PERSONES

Per fer arribar el nostre missatge volem emocionar, i així formar part del canvi en el comportament 
per dirigir-nos, tots plegats, cap a una gastronomia més sostenible, responsable i conscient.
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• Compromís i aposta per productes locals de 
qualitat característics de cada territori, pro-
vinents de comerç just i amb una traçabilitat 
avalada a cada cas. Tot documentat a través del 
documental i testimonis dels protagonistes.

 SOSTENIBILITAT 
EL PRIMER FESTIVAL
GASTRONÒMIC REGENERATIU

En oríGens entenem la sostenibilitat com una 
manera de treballar. Volem ser el primer festival 
gastronòmic regeneratiu i per això, entre altres 
accions, un cop acabat el festival compensarem la 
petjada de carboni de la producció i execució del 
mateix plantant arbres autòctons al mateix Palauet 
de Teià.

Vam néixer amb el propòsit de promoure un con-
sum i producció responsable i busquem transme-
tre la consciència de sostenibilitat amb cadascun 
dels nostres actes, i per això l’esdeveniment ha 
posat en marxa una sèrie d’accions i iniciatives 
que fan d’aquest festival, no només una eina 
per transmetre el missatge de la responsabili-
tat i compromís, sinó, també, un esdeveniment 
sostenible per si mateix.

En la segona edició, Orígens Festival Gastronòmic 
ha seleccionat tots els seus partners i proveï-
dors de serveis ajustats als criteris de sosteni-
bilitat del festival.

A més, al recinte del festival hi haurà una com-
postadora de residus que reciclarà en temps 
real els residus orgànics que generi el festival, 
mostrant, de manera molt visual, el volum de resi-
dus que cada assistent genera. El festival conver-
tirà 6.000 plats i coberts en adob fertilitzant que 
utilitzarà al mateix hort del festival.

D’altra banda, el festival ha encarregat un infor-
me d’estimació de la petjada de carboni a la 
consultora CREAST, per avaluar l’impacte del 
festival amb la celebració i adoptar mesures per 
restituir aquest impacte.

oríGenes forma part de Ship2b Foundation, certi-
ficant així la voluntat del festival de participar 
en l’Economia d’Impacte, el model econòmic on 
la finalitat de les empreses i organitzacions no és 
només maximitza la seva rendibilitat econòmica, 
sinó també el seu impacte social i mediambiental.
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• Selecció de proveïdors i serveis ajustats als 
criteris de sostenibilitat del festival.

• Uniformes dels participants de l’esdeveniment 
de Le Nouveau Chef, dissenyats amb materials 
sostenibles.

• Vaixella de la marca Klimer 100% com-
postable de (suports d’emplatat dels diferents 
aliments així com la coberteria).

• Mobiliari i equipament de cuina reutilitzable.

• Producció i consum responsable a través de 
l’escandall i la gestió de les quantitats que cal 
degustar amb cada artesà, conveni amb or-
ganització benèfica local per donar qualsevol 
aliment sobrant.

• Sistema global de reciclatge de residus, sepa-
rant residus per tipologia i enviats als conteni-
dors corresponents.

• Reciclatge de residus orgànics en adob i rege-
neració de la petjada de carboni.

• Política Paperless (sense impressió d’entrades 
o inscripcions presentant-les directament al 
mòbil. Enviament d’informació a l’assistent per 
correu electrònic de forma automatitzada).

• Servei de sanejament ecològic. Eco-toilets.

• Incentivar el transport públic. Servei d’ac-
cés al Festival oríGens a través de llançadores 
elèctriques.

• Ubicació de l’esdeveniment; lloc sostenible i 
garantia d’entorn segur. Experiència en un espai 
de 25.000m2 envoltat de mar, muntanya i vinya 
que potencia les activitats exteriors amb llum 
natural.

• Aposta per recuperar i posar en valor tècni-
ques tradicionals de cuina respectuoses amb 
el medi ambient.
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PROTAGONISTES

Els protagonistes del Festival oríGens són un 
grup de 10 productors, cuiners i emprenedors 
que elaboren els seus productes amb tècniques 
tradicionals que representen part de la cultura i la 
història del nostre territori. Els uneix la identitat, la 
sensibilitat i el talent en crear els seus productes i 
compartir el seu coneixement amb la societat.

Ells són els deu protagonistes que acompanyaran 
els assistents en el viatge gastronòmic:

 UN VIATGE GASTRONÒMIC 

oríGenes proposa un viatge gastronòmic soste-
nible pel territori, un recorregut a través de les 
millors històries d’artesania gastronòmica de 
proximitat que ens connectarà al passat per, des 
d’allà, repensar el futur.

El viatge comença a Vallgorguina, on crepita el foc 
de pinyes de la Mediterrània que Carlos Piernas 
utilitza per produir els seus famosos fumats. El 
viatge continua cap a les Illes Balears, a Mallor-
ca, on Xesc Reina recupera receptes oblidades 
per produir la millor sobrassada artesanal a Can 
Company.

De les illes a Madrid ciutat, on Clara Díez, una 
de les principals veus dels joves emergents de la 
gastronomia espanyola, dirigeix   Formaje, la casa 
que apropa a la ciutat els formatges artesanals 
més sensibles i excel·lents del país.

El següent pas és a Corunya, Galícia, per conèixer 
la tècnica ancestral de l’empanada gallega tradi-
cional que Javier González segueix utilitzant a 
la Botiga de Lino. I després molt a prop, a Caste-
lla-la Mancha, coneixerem els galliners de Curro 
Ulzurrun qui, amb la seva empresa d’ous ecolò-
gics, Cobardes i Gallinas, està canviant la manera 
d’acostar-se a un producte tan simple i tan com-
plex alhora.

El viatge prossegueix cap al sud, on Eduardo 
Sousa fabrica artesanalment un sorprenent foie-
gras ètic. I a l’altra banda de la península, a la 
costa d’Alacant, a Elx, coneixerem la tècnica del 
milfulls de crema amb pasta de full invertida de 
Daniel González, de Dalúa.

La tornada a Catalunya torna l’olor de fum de 
les graelles Josper de Manu Yebras, on es cuina 
carn Wagyu xilena, llobarros canaris i verdures de 
proximitat. Els últims passos del viatge ens porten 
a Girona, on Hervé Corvitto, de Gelats Angelo, 
fabrica gelats emocionants i al Maresme, on la 
massa mare de Xevi Ramón, de Triticum, serveix 
de base per als pans més autèntics que es poden 
tastar a la zona.
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Fundador i ànima de Carpier. Univers dels fumats 
des del 1995. Especialista en potenciar i ser fidel a 
la personalitat del producte.

Format a prestigiosos restaurants com El 
Racó de Can Fabes o Gaig.

Emprenedor amb més de 25 anys 
d’experiència

Creador de la tècnica de fumat natural amb 
pinyes del Maresme.

Proposta gastronòmica:

 - Sujime de ventresca de salmó marinada amb 
vinagre de xerès 12 anys

 - Carrillera de salmó “nugget” i tàrtara
 - “Toro” de salmó en conserva al natural

• Maridatge: Llopart (Corpinnat)

Fundadora de Formaje juntament amb Adrián Pellejo, 
la seva tasca se centra en la recerca d’excel·lents for-
matges artesans per tota Espanya. Després de passar 
per un projecte anterior dedicat als formatges en ple 
any de pandèmia, han obert la seva primera botiga a 
Madrid, creant un lloc que és un veritable homenatge 
a la tradició formatgera artesanal.

Premi Gourmet FS al Jove Talent.

Mantenen una relació directa amb els 
productors.

Clara participa activament en diferents 
campanyes i projectes que defensen la 
sostenibilitat i posen en valor el treball artesà.

Proposta gastronòmica:

 - Selecció de Formatges Artesans: Olavidia, Savel, 
Ruperto, Queixo do País, Manchego DOP

• Maridatge: Bodega Marañones (Madrid)

 2. CLARA DIEZ – FORMAJE – FORMATGES ARTESANALS I EXCEL·LENTS 
Madrid, Madrid

 1. CARLOS PIERNAS – CARPIER – FUMATS NATURALS 
Vallgorguina, Cataluña



DOSSIER DE PREMSA

8

Mestre xarcuter, Xesc Reina va entrar en contac-
te amb la xarcuteria després de deixar Sant Hilari 
Sacalm. Després d’anys lligat a la xarcuteria, el 2015 
va entrar a formar part de Can Company, transfor-
mant aquesta finca en un dels productors de so-
brassada més prestigiosos d’Espanya.

Defensors de la tradició com a model de 
progrés, investiguen receptes oblidades o sabors 
innovadors, com la sobrassada amb xocolata, 
sempre seguint mètodes tradicionals. 

L’origen de les empanades de la família es remun-
ta al 1971, a la Botiga de Lino, una petita botiga 
gourmet de barri regentada pels pares de Javier, 
Lino i María López. Va ser ella qui va començar 
a elaborar empanades artesanes. El 2007, els 
fills del matrimoni es van fer càrrec de la botiga 
i Javier va decidir formar l’empresa TERNURA, 
especialitzada a l’empanada. Elaboren més de 
25.000 empanades cada any i són presents a més 
de 85 locals de tot Espanya.

Treballa amb races autòctones i en perill 
d’extinció.

Controlen tot el procés: des de la cria de porcs, 
la seva alimentació fins al producte final.

Proposta gastronòmica:

 - Selecció de sobrassades i embotits
 - Ensaïmada amb sobrassada de xocolata

El xef Pepe Solla és un dels xefs amb estrella 
Michelin que té al seu menú empanades de la 
família.

Elaboren més de 30 receptes diferents amb 
producte de temporada

Proposta gastronòmica:

 -  Empanades gallegues artesanes: verdures, lluç 
amb salsa de porro i bolets, zamburiñas, zorza de 
porc ibèric, llagostins amb bolets i pop.

• Maridatge: Viña Meín (Ribeiro)

 4. JAVIER GONZÁLEZ – TERNURA – EMPANADES GALLEGAS TRADICIONALS 
A Coruña, Galicia

 3. XESC REINA – CAN COMPANY – SOBRASSADA ARTESANAL 
Cerca de Inca, entre Son Serra de Marina y Petra, Mallorca



9

Fundador de Cobardes i Gallinas amb soci Jorge 
Camacho. Tots dos aposten pel respecte absolut al 
benestar animal i la cura en la seva alimentació per 
obtenir els millors ous possibles.

Treballa amb races autòctones i en perill 
d’extinció.

Proveïdor de diversos restaurants de Michelin.

Eduardo Sousa és mestre productor de foie-gras 
ecològic. Des del 1812, la devesa familiar ha con-
tinuat el llegat d’aquesta tradició que es remunta 
a l’antic Egipte. El 2004, Eduardo va entrar en 
contacte amb el foie-gras francès i va entendre 
l’extraordinària qualitat del seu. A partir del 2006, 
es va dedicar a l’elaboració d’aquest àpat. Des de 
llavors, el seu foie-gras ecològic i ètic ha fet la volta 
al món. Guanyador del Coup de Coeur a París.

Tots els productes porten el certificat ANPAE 
que garanteix la producció ètica.

Han dissenyat un exitós procés de venda di-
recta al consumidor final mitjançant un sistema 
de subscripcions amb més de 1600 socis.

Proposta gastronòmica:

 - Ous fregits amb tòfona
• Maridatge: Ossian (Castilla y León)

Entre els seus clients hi ha xefs amb estrelles 
Michelin com Martín Berasategui o Dan 
Barber.

La ploma de l’oca també s’aprofita per a 
l’elaboració de roba esportiva.

Proposta gastronòmica:

 - Foie-gras ètic “micuit”  
 - Pernil d’oca 100% Bellota

 6. EDUARDO SOUSA – FOIE-GRAS ÉTICO 
Comarca de Tentudía, Extremadura

 5. CURRO ULZURRUN – COBARDES Y GALLINAS 
 OUS DE GALLINES EN LLIBERTAT 
Parada de Arriba, Salamanca
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Manu Yebras va començar a treballar fa 25 anys a 
Josper. Cuiner i profund amant de la gastronomia, 
és expert en la tècnica de les brases i és el COO de 
Josper.

Pere Juli i Josep Armangué fundadors de  
Josper el 1969

Van patentar el primer forn a la brasa del món

Manu Yebras ha estat Guanyador XIII Concurs 
Nacional de Graella, Gastronomika 2021.

Xevi Ramon és mestre forner igual que els seus 
pares i avis. Aposta pel producte honest i la re-
cuperació de cereals i farines a l’obrador. Un dels 
seus objectius és acumular i divulgar tot el co-
neixement sobre el pa i les seves receptes a totes 
les cultures del món. El 2006 va fundar Triticum, 
blat en llatí, un obrador especialitzat a proveir 
el millor pa al sector de l’hostaleria, restaurants, 
hotels i càterings.

Proposta gastronòmica:

 - Hamburguesa i llom alt de wagyu. 
• Maridatge: Bodegas Vizcarra (Ribera del Duero)

 - Llobarro de Canàries i gamba vermella de Blanes.
• Maridatge:  Borja Pérez Viticultor (Tenerife)

 - Carxofa del Prat del Llobregat i escalivada.

Ha sabut elaborar pans com abans i alhora 
industrial per a grans clients.

Treballa amb xefs com Paco Pérez, Paco 
Morales, Diego Guerrero o Ángel León

Empra ferments naturals, més digeribles i 
saludables.

Proposta gastronòmica:

 - Pans artesanals

 8. XEVI RAMON – TRITICUM – PA D’ALTA GASTRONOMIA 
Barcelona, Catalunya

 7. MANU YEBRAS – JOSPER – ESPECIALISTA EN FORNS DE BRADA 
Pineda de Mar, Catalunya
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Mestre pastisser de Dalúa, Daniel Álvarez s’ha 
especialitzat en l’art d’elaborar la pasta de full. 
Des de petit, ha viscut la passió per la rebosteria 
a través dels seus avis i pares, que van obrir la 
pastisseria Dalúa combinant els noms dels seus 
fills (Daniel, Luisa i Arancha).

Ha rebut nombrosos premis: Millor Pastisseria 
d’Espanya (1999 i 2000), 4t classificat de Les 
Croquembouches a París (1998), Medalla d’Or 
del Campionat Euro-americà de Pastisseria 

L’any 2000 Hervé Corvitto va decidir deixar la 
seva anterior ocupació a ca banca per incorpo-
rar-se al negoci familiar Gelats Angelo, creat als 
anys 80 pel seu pare, Anglo Corvitto, un referent 
mundial del món del gelat. Aquest any d’excedèn-
cia s’han convertit en 22, i la seva trajectòria com 
a gelater artesà és ara àmpliament reconeguda al 
sector.

Personalitza els sabors per als seus clients, 
molts dels quals són estrelles Michelin.

(2000 i 2001), Professor a la Xocolata 
Academy de Espanya i Mèxic, entre d’altres.

Dalúa pertany a Relais Dessert, l’associació 
internacional que agrupa les millors 
pastisseries del món.

Proposta gastronòmica:

 - Milfulles de crema amb pasta de full invertit

Destaca per la innovació en sabors, com el 
gelat de mantega salada, el d’oli d’oliva, el 
de garrofer o el d’arròs, a més dels sabors 
clàssics.

El seu estil es defineix per la tècnica i 
respecte a la fórmula.

Proposta gastronòmica:

 - Selecció de gelats artesans

 10. HERVÉ CORVITTO – GELATS ANGELO – GELATS ARTESANALS 
Ullá, Girona

 9. DANIEL ÁLVAREZ – DALÚA – PASTISSERIA 
Elche, Alicante
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MENÚ GASTRONÒMIC

MARIDATGE DE VINS I CERVESES

Les elaboracions i els productes dels protagonistes estaran maridades 
especialment per a l’ocasió per una selecció de vins emocionants a càrrec de 
Quin Vila de Vila Viniteca, Cerveses Alhambra i Vermut Petroni.

 LA PLAÇA 
Carlos Piernas, Catalunya

 − Sujime de ventresca de salmó marinada amb 
vinagre de xerès 12 anys

 − Carrillera de salmó “nugget” i tàrtara
 − “Toro” de salmó en conserva al natural

• Llopart (Corpinnat)

Clara Díez, Madrid
 − Selecció de Formatges Artesans: Olavidia, Savel, 
Ruperto, Queixo do País, Manchego DOP

• Bodega Marañones (Madrid)

Xesc Reina, Mallorca
 − Selecció de sobrassades i embotits
 − Ensaïmada amb sobrassada de xocolata

Javier González, Galícia
 − Empanades gallegues artesanes: verdures, lluç 
amb salsa de porro i bolets, zamburiñas, zorza 
de porc ibèric, llagostins amb bolets i pop.

• Viña Meín (Ribeiro)

 L’HORT 
Curro Ulzurrun, Castilla y León

 − Ous fregits amb tòfona
• Ossian (Castilla y León)

Eduardo Sousa, Extremadura
 − Foie-gras ètic “micuit”  
 − Pernil d’oca 100% Bellota

 CABALLERISSES 
Manu Yebras, Catalunya

 − Hamburguesa i llom alt de wagyu
• Bodegas Vizcarra (Ribera del Duero)

 − Llobarro de Canàries i gamba vermella   
de Blanes

• Borja Pérez Viticultor (Tenerife)

 − Carxofa del Prat del Llobregat i escalivada

 TALLERS 
Xevi Ramon, Catalunya

 − Pans artesanals

 JARDÍ DE LES DELÍCIES 
Daniel Álvarez, València

 − Milfulles de crema amb pasta de full invertit

Hervé Corvitto, Catalunya
 − Selecció de gelats artesans

Maridatge especial de vins 
seleccionats per Quim Vila (Vila Viniteca) 
& Cervezas Alhambra & Vermut Petroni
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ENTORN

PALAUET DE TEIÀ 
El festival oríGenes se celebrarà al Palauet de Teià -Patrimoni Arquitectònic de Catalunya-, situat a la 
província de Barcelona, als jardins d’una masia històrica i singular del segle XVII.

25.000 m2 al bell mig de la natura on l’assistent podrà inspirar-se, sentir, crear, descobrir, gaudir i 
compartir.

TEIÀ
Ubicat a 20 km de Barcelona, el poble de Teià es troba al sud de la comarca del Maresme, al voltant 
d’una vall formada per la Riera de Teià. Té 6.390 habitants i destaca per la seva regió vitivinícola DO 
Alella, vivers de planta i flor ornamental situats a les antigues zones d’horta properes a la Riera.
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DOCUMENTALS, PODCAST, LLIBRE

A oríGenes creiem que la gastronomia del futur és un viatge de tornada a l’origen fet amb els ulls d’ara. 
El festival neix amb la idea d’apropar-nos al territori, als productes i als productors, per trobar en 
les tècniques artesanals els camins del futur de l’alimentació.

Els protagonistes del viatge d’oríGenes són els productors, i per això des del festival hem buscat la 
manera d’apropar-nos-hi per conèixer-los tan de prop com sigui possible. Per això el viatge dels 
assistents comença molt abans d’arribar al festival.

Cada productor és el protagonista d’un documental i un podcast on expliquen la seva història amb 
la seva pròpia veu, de manera que entenguem de primera mà que és allò que els fa únics.

El contingut d’aquestes històries, i la mateixa experiència del viatge innovador d’oríGenes es 
resumeix en un llibre, que cerca trobar, de la mà dels protagonistes de l’esdeveniment, la resposta a 
una pregunta: Quina és la gastronomia del futur?

CALENDARI I HORARIS
2ª EDICIÓ D’ORÍGENS FESTIVAL GASTRONÒMIC

EL LLIBRE QUE PROMET 
FER-TE VIATJAR

PRODUCTES GASTRONÒMICS, PERSONES 
INNOVADORES I TERRITORIS SOSTENIBLES

CALENDARI HORARIS LLOC
10 I 11 DE JUNY

DE 2022
12H A 20H

PALAUET DE TEIÀ
Carrer Sebastià Dalmau, 2

08329 Teià, Barcelona
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 SENT 
Plaça, Hort, Caballerisses, 
Jardí de las Delícies

14h a 18h
Viatge Gastronòmic
Showcooking

16h a 20h
Còctels d’autor & música en directe
Miqui Puig & Tuccis Band

 DESCOBREIX 
Auditori Natural

13h a 14h
CREATIVITAT I ENTORN
Divendres 10 Juny
Paco Pérez, Oriol Castro, Cristina Jolonch 
y Toni Masanés 

SOSTENIBILITAT EMOCIONAL
Dissabte 11 Juny
Darko Peric, Imma Puig y Cristina Cubero 

 MOLT MÉS QUE 
 UNA EXPERIÈNCIA 
 GASTRONÒMICA 

PROGRAMA

 CREA 
Tallers

12h a 18h
Tallers sobre el Futur de 
l’Alimentació Humana
“Fermentaciones”



DOSSIER DE PREMSA

16

Cristina JolonchPaco Pérez Oriol Castro

 PONENTS DE L’AUDITORI NATURAL 

 10 JUNY 
13 h a 14 h 
Paco Pérez: Un dels xefs catalans més reconeguts, amb 5 estrelles Michelin entre els diferents 
locals, dels quals Miramar és el vaixell insígnia. Allà, al seu restaurant de la Costa Brava, Paco Pérez 
prepara una cuina que reflecteix el territori costaner i que ha convertit el xef en un dels referents de la 
cuina d’avantguarda i d’innovació al país.

Oriol Castro: Excap de cuina del Bulli i un dels alumnes més rellevants del mític restaurant, i el mateix 
Adrià defineix Oriol Castro com un dels millors xefs del món. Al costat d’Eduard Xatruch i Mateu 
Casanyas, Oriol Castro dirigeix   Disfrutar (Barcelona) i Compartir (Cadaqués), els llocs que molts 
defineixen com a hereus del restaurant de Ferran Adrià. A Gaudir han recollit el testimoni de la 
innovació tècnica aplicada a la cuina per convertir-se, actualment, en el cinquè millor del món.

Cristina Jolonch: Una de les referents del periodisme gastronòmic del país. Escriptora a La 
Vanguardiam coordinadora de la secció Menjar del diari i Premi Nacional de Gastronomia el 2008 
i de l’Acadèmia Catalana de la Gastronomia el 2010. Membre per a Espanya i Portugal dels World’s 
50 Best Restaurants. Actualment dirigeix   també el podcast Quédate a Comer, on entrevista els grans 
protagonistes de la gastronomia espanyola.

Toni Massanés: Investigador gastronòmic dedicat a la docència ia l’escriptura, i director de la 
Fundació Alícia, un centre de referència en la recerca, la millora dels hàbits alimentari i la valoració i 
divulgació del patrimoni agroalimentari. Massanés és un referent en el seu sector, ia més de la seva 
tasca com a investigador és col·laborador habitual a diversos mitjans de comunicació, ha comissariat 
exposicions, ha participat en documentals i rebut premis com Ciutat de Barcelona de Gastronomia.

Toni Massanés



17

Inma Puig

 11 JUNY 
13 h a 14 h
Darko Peric: Actor conegut mundialment per la seva interpretació de “Hèlsinki” a La Casa de 
Papel. Nascut a Sèrbia, on va viure la guerra dels Balcans, ha viscut a Alemanya i Romania, i després 
de 15 anys a Espanya, i de tota experiència vital i la seva fama actual, s’ha convertit en un exemple en 
qüestions de gestió del reconeixement i les emocions.

Inma Puig: Psicòloga del FC Barcelona entre el 2003 i el 2018 i professional especialitzada en el 
tractament psicològic d’esportistes d’elit del tennis, la Fórmula 1 o Moto GP. Experta en creació, 
formació i desenvolupament d’equips d’alt rendiment, tant a l’àmbit de l’esport com al de les 
organitzacions empresarials. Amb 40 anys d´experiència professional contrastada.

Cristina Cubero: eriodista llicenciada en publicitat i periodisme. Actualment és subdirectora de 
Mundo Deportivo, i té una àmplia experiència en el periodisme esportiu: ha cobert vuit mundials, 
sis Jocs Olímpics, 18 finals de Champions League, sis Superbowls. A més, és col·laboradora habitual en 
diferents programes de tv i ràdio, tant a espanya com a Itàlia o Brasil.

Cristina CuberoDarko Peric
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 HIDROMEL AMB LAURA ANN MONTAÑO 
Alchemist

Rellevància històrica de la hidromel, posar en valor el 
paper de les abelles a la biodiversitat, conceptualitzar l’ús 
de plantes silvestres

Laura Ann Montaño: Xef i científica amb àmplia 
experiència al sector del vi i la restauració. 
Recentment ha treballat en un projecte de recerca de 
desenvolupament territorial.

 ENCORTITS AMB KATARINA KOSTIC 
fundadora de Froof

Aprendre sobre lactofermentacions donant-li una segona 
vida amb alt valor gastronòmic al que es considerarien 
descarts o parts de la planta que culturalment no es 
fan servir, aprendre sobre la microbiota i el rol de les 
fermentacions

Karina Kostic: CEO de Froof, consultora d’agricultura 
regenerativa i agrobiodiversitat i doctorat en 
agrobiologia de canvi climàtic.

 CACAU AMB CRISTIAN LARROSA 
fundador de LOT

Entendre el concepte Bean to Bar, familiaritzar-se amb 
els orígens de la xocolata, entendre que el cacau pot ser 
més que només una barreta de xocolata

Cristian Larrosa: Empresa de xocolata Bean to 
Bar produïda a Barcelona amb cacau d’origen únic- 
Amazones i Andes (Perú).

Transformen el cacau en elaboracions úniques i 
innovadores.

 TALLERS 
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 KOMBUCHA AMB GRIFFIN HALPERN 
fundador de Mucha Kombucha

Reutilitzar els pòsits de cafè per generar una vida probiòtica 
amb un perfil sensorial super especial, familiaritzar-se amb el 
concepte de SCOBY.

Griffin Halpern: Productors de kombutxa de forma artesanal 
en lots petits amb ingredients ecològics i respectuosos amb 
l’ambient. Donen l’1% a Coral Vita per a la protecció dels 
esculls del món.

 PA AMB XEVI RAMON 
de Triticum

La massa mare com a ferment natural per començar qualsevol 
tipus de pa. Un taller per apropar-nos a una tècnica mil·lenària 
i descobrir els secrets de l’elaboració artesanal del pa de 
massa mare.

Xevi Ramon: mestre forner de tercera generació. Treballa 
la recuperació de cereals i farines antigues, és divulgador 
del pa a tots els seus vessants i des de Triticum ha trobat la 
manera de fabricar el millor pa per a proveïdors del sector de 
l’hostaleria i la restauració.



VENDA D’ENTRADES

8 1 16+12
Hores de
Festival

Menú
Gastronòmic

Productes
d’oriGen

Plats

9 2 5
Vins

Ecològics
Xerrades 

Inspiradores
Tallers

Creatius

DOSIER DE PRENSA

El seu valor és de 195€ (IVA inclòs).

Les entrades es poden adquirir únicament a través de la web i plataforma oficial 
online festivalorigenes.koobin.com.

L´entrada inclou un viatge gastronòmic durant un dia, l’assistència a xerrades 
inspiradores de líders visionaris sobre benestar, sostenibilitat i futur de l’alimentació 

humana, música en viu, i la participació als tallers creatius; 8 hores al mig de la natura 
envoltats de vinyes, bosc, mar i muntanyes i pàrquing gratuït.

20
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COM ARRIBAR

 PALAUET DE TEIÀ 
Carrer Sebastià Dalmau, 2
08329 Teià, Barcelona

 BUS: 
Línia de bus C8 Barcelona- 
Teià amb nou sortides diàries 
des del centre de la ciutat (Ronda 
de Sant Pere, 19-21) de dilluns 
a divendres (veure horaris) i 
cinc expedicions els dissabtes 
laborables (veure horaris).

Amb el bus urbà C15 que 
connecta el centre urbà de Teià 
amb l’estació de tren de la línia 
R1 d’Ocata, de dilluns a dissabte 
de 8h a 21:30h, i diumenge fins a 
les 20h (veure horaris).

 TREN: 
Línia de Rodalies R1 de la 
Generalitat amb parada a 
l’estació d’Ocata i connexió 
cada mitja hora amb la línia 
de bus urbà C15, de dilluns 
a dissabte de 8h a 21:30h, i 
diumenge fins a les 20h (veure 
horaris).

 VEHICLE PROPI: 
Per autopista C32 Montgat-
Mataró. Sortida 86 (Alella, El 
Masnou i Teià), a continuació 
preneu la carretera BP-5002 en 
direcció al Masnou i seguiu les 
indicacions.

Per l’antiga carretera Nacional 
II fins al Masnou. Sortida 
al punt quilomètric 636,3 ia 
continuació, la carretera de Teià, 
a l’alçada del centre comercial.
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www.festivalorigenes.com

Cada producte té una història,
cada història té un protagonista,

cada protagonista deixa empremta.

Un viatge gastronòmic únic
en un lloc històric.

“

”
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1,5 m

MESURES COVID

ÚS DE 
MASCARETA

Seguint la normativa vigent, l’ús de 
mascareta no és obligatori al festival. 

Tot i això, s’informa que el recinte està 
dissenyat per garantir la distància de 
seguretat entre els assistents i que el 

festival disposa de mascaretes per facilitar 
als presents que ho sol·licitin.

HIGIENE 
I DESINFECCIÓ

Tots els espais de Festival oríGens es 
desinfectaran de manera continuada. Tot i 
això, agraïm a tots els assistents que facin 
ús de tots els punts de reciclatge habilitats 

i contribueixin en la mesura del possible 
a mantenir el recinte en condicions 

higièniques.

GEL 
HIDROALCOHÒLIC

Podràs trobar punts amb gel 
hidroalcohòlic a tot el recinte 

perquè puguis rentar les teves mans 
en qualsevol moment.

AGLOMERACIONS 
I AFORAMENTS

L’esdeveniment està organitzat de 
manera que la distància de seguretat 
d’1,5 metres es pugui mantenir en tot 
moment, així com l’espai mínim de 2,5 
metres quadrats exigit per part de les 

administracions públiques.
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ORGANITZACIÓ

COL·LABORADORS





CONTACTE DE PREMSA

David León Himelfarb
+34 602 602 361

prensa@festivalorigenes.com

www.festivalorigenes.com

origenesfest
origenesfestivalgastronomico/
origenesfestivalgastronomico/


