
  
CICLE DE FORMACIONS DE CUINA DE MUNTANYA 

 
 
Cuina a baixa temperatura 
 
Ponent: Salvador Brugues (El Celler de can Roca)  
Data: 27 de març  
Horari: de 10:00 a 18:00 hores 
Descripció: Curs intensiu de iniciació a la  cuina a Baixa temperatura, que combina la part 
pràctica i la part teòrica, en el que veurem les bases de la cuina al buit, tipus de cocció, factors 
clau, infusions, aromatitzacions, practiques de cocció de verdures, peixos i carns. Així com la 
seva aplicació en el Celler de can Roca i degustació dels productes elaborats.  
 
 
Tancant cercles 
 
Ponent: Oriol Rovira (Els Casals) 
Data: 19 d’abril 
Horari: de 16:00 a 20:00 hores 
Descripció: Elaboració de diferents plats representatius dels Casals en els  quals intervenen 
totes les àrees dels seu projecte amb una forta presencia de la xarcuteria i  l’horta, amb 
l’experta visió del seu xef Oriol Rovira. 
 
 
Productes de recol·lecció a la cuina  
 
Ponent: Astrid van Ginkel 
Data: 7 de juny 
Horari: de 10:00 a 17:00 hores 
Material necessari: cistell, tisores, bloc de notes, càmera fotogràfica. 
Descripció: En la primera part del taller farem una sortida de reconeixement de la flora, en la 
segona part l’Astrid ens ensenyarà les formes mes adequades de cuinar, conservar, i 
aromatitzar diferents productes, finalment cuinarem receptes com crema d’ortigues, bunyols de 
saüc. 
 
 
 
Màxim d’inscripcions: 18 persones1 
El cost per participant és de 250€. Aquesta formació pot ser bonificada per la Fundació Tripartita2. 
 
Per a més informació: 972704499 o aula@ripollesdesenvolupament.com o 
mmauri@ripollesdesenvolupament.com 

                                                 
1 En cas de no arribar a les inscripcions mínimes, l’organització pot anul·lar el cicle de formacions. 
2 La formació bonificada és una línia d’ajut mitjançant la quota de formació que les empreses ingressen a la Seguretat 
Social. Es tracta d’una línia pública estatal que treballa amb la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, un 
dels òrgans que composen l’estructura organitzativa i de participació institucional del subsistema de formació 
professional per a l’ocupació. 
 


