
 

 

Nota de premsa 

 
Avis i nets cuinen plats saludables 
amb Ferran Adrià a CosmoCaixa 

 
 

L’Obra Social “la Caixa” col·labora en l’impuls del nou 

llibre de Disney i Ferran Adrià: “T’ho explico a la cuina”  
 

 
Barcelona, 20 d’abril de 2016. – Ferran Adrià ha convertit per un dia l’Auditori 

de CosmoCaixa en una gran cuina, amb fogons, aliments frescos i uns 

aspirants molt especials: avis i àvies d’arreu de la província de Barcelona i 

alguns nets i nétes que, juntament amb els seus avis, han estat els guanyadors 

d’un concurs de receptes impulsat per l’Obra Social “la Caixa”.  

 

CONCURS “T’HO EXPLICO A LA CUINA” 

Objectiu: fomentar l’alimentació saludable en la família.  

Requisits: presentades per parelles d’avis i nets, les receptes han de ser 

familiars, que hagin passat per diverses generacions, i fetes amb ingredients 

saludables i fàcils de cuinar.  

Premi: cuinar una de les receptes del nou llibre “T’ho explico a la cuina” amb el 

seu autor: Ferran Adrià. El llibre va inclòs en el premi.  

 

En total, s’han presentat al concurs 220 avis i nets. Tres de les parelles han 

estat les guanyadores, que avui han conegut i cuinat amb el xef més prestigiós 

del món a CosmoCaixa. 

 

 

“T’HO EXPLICO A LA CUINA”, MÉS ENLLÀ D’UNA EXPERIÈNCIA CULINARIA 
Aquest esdeveniment es contextualitza dins del llançament del nou llibre 

impulsat per Disney i Ferran Adrià, “T’ho explico a la cuina”, que va sortir a 
la venda el passat 15 d’abril. Es tracta d’un projecte multiplataforma compost 

per llibre interactiu, e-book, web, vídeo-trucs i espais televisiu, que es 

completarà d’aquí a uns mesos amb el llançament d’una app amb experiència 



 

de joc i continguts relacionats. Des d’eduCaixa, el projecte s’estendrà a través 

dels seus programes educatius que fomenten els hàbits saludables entre els 

més petits.  

 

Tenint en compte la influència que els personatges de Disney tenen entre els 

nens i nenes, i partint de la seva responsabilitat per i amb les famílies, Disney 

posa al servei de la genialitat de Ferran Adrià tots els seus universos i 

propietats. I és Ferran Adrià qui, buscant inspiració en aquests mons de Disney 

Marvel, Pixar y Star Wars, omple de creativitat el projecte “T’ho explico a la 

cuina”. Així, per primera vegada i partint de la imaginació del genial cuiner, ell 

mateix es passeja pels diferents universos i va creant fabuloses propostes 

culinàries de la ma dels coneguts personatges. El resultat són més de 60 
receptes a quatre mans com a mínim, per ser cuinades per pares i fills 

conjuntament. A més, aquest llibre és una eina que facilita a les famílies un 

moment d’oci culinari i el converteix en l’ecosistema educatiu ideal per 
aprendre a casa què és la cuina.  

 

Ferran Adrià ha apuntat durant la seva explicació inicial: “Aquest és el projecte 

més increïble de la meva vida. He gaudit de cada moment i estic impacient per 

compartir-lo amb tot el món.” 

 
 
EDUCAIXA, UN MÓN D’ACTIVITATS EDUCATIVES 

L’Obra Social “la Caixa” creu fermament amb els potencials i la riquesa interna 

de les persones, i per això, una de les seves línies prioritàries és contribuir en 
el progrés i el benestar de la societat a través de l’educació. Amb 

eduCaixa, el seu programa educatiu per excel·lència, l’entitat posa a disposició 

de les escoles d’arreu de l’estat recursos pedagògics, innovadors, pràctics i de 

fàcil accés, amb propostes educatives pensades per despertar habilitats 

emprenedores; potenciar vocacions científiques; divulgar l’art i la cultura, i 

també promoure el creixement personal fomentant els hàbits saludables, 

l’educació emocional i en valors, i la sensibilització social. L’any 2015, 
eduCaixa va arribar a 2,3 milions d’alumnes i a 8.887 escoles. 
 

 
Més informació 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.es 
Sala de Premsa Multimèdia http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


