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Audiovisuals
CINEMA D’ESTIU
La cuina del xef
Bon appétit
Dilluns 2 de juliol
A les 21.00 h
Activitat gratuïta
David Pinillos. Espanya, 2010. Durada: 90 min
Castellà
El Daniel, un jove i ambiciós xef espanyol, acaba d’obtenir una plaça en un restaurant suís
prestigiós. Allà és on coneix una experta sommelier alemanya que es diu Hanna. L’amistat
entre ells es transforma en alguna cosa més, i això fa que s’enfronti a una decisió difícil:
continuar pel camí professional que ha emprès o arriscar-se per l’amor.

Un viaje de diez metros
Dilluns 9 de juliol
A les 21.00 h
Activitat gratuïta
Lasse Hallström. Estats Units, 2014. Durada: 117 min
Castellà
Els Kadam, una família índia amb el Papa (nom del personatge que interpreta Om Puri) al
capdavant, es traslladen al sud de França. Allà decideixen obrir un restaurant davant d’un luxós
restaurant francès d’alta cuina amb una estrella Michelin, regentat per l’odiosa Madame Mallory
(Helen Mirren).
La cocinera del presidente
Dilluns 16 de juliol
A les 21.00 h
Activitat gratuïta
Christian Vincent. França, 2012. Durada: 95 min
Castellà
Film inspirat en l’extraordinària història de la cuinera privada del president francès François
Mitterrand. Hortense Laborie, una prestigiosa xef del Perigord, es converteix en la responsable
dels àpats presidencials al Palau de l’Elisi.
Reflexions d’1h
Perú sabe: la cocina, arma social
Dijous 12 de juliol
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Jesús M. Santos, periodista i director del documental.
Documental i xerrada.
Els xefs Ferran Adrià i Gastón Acurio recorren el Perú parlant amb cuiners i milers de joves per
entendre el fenomen de la gastronomia peruana, on la cuina s’ha convertit en un motor de
transformació social.
Activitat vinculada al cicle de Cinema d’estiu La cuina del xef
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Workshop
Viatge gastronòmic amb una xef
Dimecres 4 de juliol
De 20.15 h a 21.45 h
Activitat gratuïta
A càrrec d’Ada Parellada
Xerrada-taller de cuina
Un viatge per la gastronomia a través de receptes que apareixen als films del cicle de cinema.
Una oportunitat per conèixer el món de la cuina sota el guiatge d’una xef.
Cal inscripció prèvia a partir del 20 de juny al Punt d’Informació del Centre, trucant al 93 450 89
17 o mitjançant el web www.ccsagradafamilia.net.
Activitat vinculada al cicle Cinema d’estiu La cuina del xef

Exposició
EXPOSICIÓ
“22 anys de Pearl Jam a Barcelona”
Del 5 al 20 de juliol
Activitat gratuïta a la sala d’exposicions Àlex García
A càrrec d’EstupidaFregona.net
Grafisme
Prenent com a referència inicial el cartell dissenyat per Ames Design amb motiu de la primera
visita de Pearl Jam a la ciutat de Barcelona, hem volgut recopilar tots els cartells de les seves
visites tant a Barcelona com a la resta de l’Estat espanyol. La mostra es completa amb una
sèrie de cartells especials al llarg dels 28 anys de carrera de la banda de Seattle i objectes que
els mateixos fans han anat col·leccionant amb el pas del temps.
Inauguració: dijous 5 de juliol, a les 19.30 h
Visita guiada: dimecres 11 de juliol, a les 19.00 h

