Xerrada
Cuina heretada: dolços i espiritualitat per
començar bé l’any
Sessió del ‘Cuinem [i mengem] la història’

Informació pràctica

Presentació

Modalitats i lloc

El dia d’any nou, el Roix ha-Xanà, se celebra la creació del món i
l’inici de la rotació del sol i de la lluna. Dies d’introspecció en els
quals els aliments agafen un caire altament simbòlic, fins
l’arribada del dia de l’expiació, el Iom Kipur, amb el dejuni
corresponent i el moment de la seva ruptura.

Professors i xefs
Débora Chomski
Semiòloga, educadora i escriptora. Ha investigat en temes
d’alimentació i cultures religioses a la UB i a la Universitat de
Girona. És autora de Cocina judía para celebrar la vida (TREA) y
La cocina sagrada (Alba editorial).
Jana Chomski
Fa tallers per a la comprensió intercultural a nens i joves d’escoles
i centres juvenils i és estudiant de Relacions Internacionals.
Jaume Aubanell
Escriptor i gastrònom. Coordinador del cicle ‘Cuinem [i mengem]
la historia’ d’Arqueonet.

Presencial (a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona)
I online (retransmissió en directe
via streaming).
Després de la sessió, les persones
inscrites (en qualsevol modalitat)
podran visualitzar de nou la
gravació.
Data i hora
Dimecres, 12 de gener de 2022.
A les 19:30h.
Preu
25 €
Per a aquelles persones que cursen el
cicle complet ‘Cuinem [i mengem] la
història’ 2021-2022, aquesta activitat és
gratuïta, ja que forma part de les
activitats ordinàries del cicle.

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona.
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