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de maig
Teià 2022



AndreuBosch
i Rodoreda
Alcalde de Teià

Us presentem el programa del 5è Maridatge dels Sentits a l’entorn dels conceptes que 
el caracteritzen des de bon inici: Perfum, flors i enogastronomia. I, per tant, l’esdeveni-
ment inclou el V Concurs Internacional de Perfumeria Mouillette d’Argent, un referent 
en el sector de la perfumeria d’autor que ha arrelat i ha singularitzat Teià, gràcies al 
lideratge del Beauty Cluster de Barcelona i Ainea Perfums.

Som (encara amb la boca petita) al final de la pandèmia. I, doncs, fem un pas més enllà 
respecte l’edició del 2021, que va significar la recuperació de l’esdeveniment. En aquest 
sentit, hem optat per mantenir la Ruta dels Sentits per la restauració del municipi, gràcies 
a la qual el públic podrà degustar les propostes gastronòmiques (maridades amb vins 
de la DO Alella) elaborades pels restaurants, forns i pastisseries de Teià a l’entorn de la 
rosa, la fragància seleccionada per al concurs de perfumeria de 2022 i, doncs, la flor que 
caracteritzarà la decoració floral i altres esdeveniments del V Maridatge.

Recuperem la Fira del Perfum i la Flor, amb artesania local i comarcal, amb itineraris 
olfactius pels carrerons i espais del barri antic de Teià. Recuperem, després de dos anys 
d’absència obligada, el Sopar dels Sentits a quatre mans als jardins de ca l’Antiga, amb 
les propostes gastronòmiques dels xefs Francesc Rovira, de la Fonda Xesc de Gombrèn 
(estrella Michelin), i Iolanda Bustos, la cuinera de les flors per excel·lència, sempre vincula-
da al Maridatge dels Sentits, i amb maridatge de vins de 4 cellers de la DO Alella. Enguany, 

també hi ha novetats: la cloenda del Maridatge al teatre de la Palma, amb 
l’harmonia de dansa i art floral, dirigida per Jordi Abelló i protagonitzada 

per Olga Lladó.

Mantenim la votació popular del V Concurs Internacional de Perfumeria, 
tant a Teià, amb exposició a la Unió, i amb punts de votació a perfu-
meries de Barcelona de referència. Però, també, naturalment, l’acte de 
lliurament del Premi del Jurat professional en el marc de Ca l’Antiga.

I, finalment, una novetat que se’n desprèn: gràcies a la direcció del Dr. 
Josep de Haro Licer, especialista en Sensorialitat, anirem desplegant al 
llarg de 2022 i 2023 un projecte per convertir Teià en el primer poble 

que, de forma global, participa en la construcció d’un patró sensorial 
i olfactiu amb la col·laboració de tota la població, amb un mapa 

olfactiu territorial.
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Programa

Us convidem a posar-hi 
tots els vostres sentits 

per gaudir de les 
propostes d’enguany 

Punt d’Informació 5è Maridatge dels Sentits de Teià. Plaça de Sant Martí.
Dissabte 21 de maig de 10.00 h a 20.00 h. Diumenge 22 de maig de 10.00 h a 14.00 h
promocioeconomica@teia.cat

Exposicions
Del 7 al 29 de maig. CMC La Unió

El perfum és la joia, la joia és la rosa. Perfums finalistes del 5è Concurs Interna-
cional de Perfumeria de Teià. Exposició amb els 12 perfums finalistes del 5è Concurs 
Internacional de Perfumeria i punt de votació del Premi del públic.

Exposició dels “Dissenys finalistes al Concurs Talent Creatiu i Empresa 
2022”. Exposició dels projectes finalistes de les categories de cartells del 5è Ma-
ridatge dels Sentits i packaging dels perfums guanyadors de l’edició 2021 del IV 
Concurs Internacional de Perfumeria.

Horari: Dijous, divendres i dissabtes de 18.00 a 20.30 h
Dissabtes i diumenges d’11.00 a 14.00 h
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Durant tota la setmana (del 20 al 27 de maig inclosos)

La Ruta dels Sentits. 
Un recorregut enogastronòmic per 10 establiments de Teià on podreu 
gaudir d’una oferta gastronòmica singular, maridada amb vins de la 
DO Alella i dissenyada exclusivament per al 5è Maridatge dels Sentits. 
Al dors del programa trobareu les 10 propostes dels establiments que 
participen en aquesta edició. Utilitzeu el passaport que trobareu encartat 
en el programa per valorar la proposta que més us agrada i participeu en 
el sorteig de 4 experiències enoturístiques.



Divendres 20 de maig.
Taula Rodona “Flors, Perfums I Cuina”. CMC La Unió.
Convidats: Iolanda Bustos, xef biodinàmica del Baix Empordà i autora 
del llibre “Cuinar amb flors”; Josep Torrents, perfumista i autor de “Les 
fragàncies oblidades d’Ultramar”; Jordi Abelló, interiorista i dissenyador 
floral; Ernesto Collado, actor i creador de “Bravanariz”, la marca de perfums 
i captures olfactives de les olors de l’Empordà; Moderadors: Andreu Bosch 
Rodoreda, alcalde de Teià i professor de la Universitat de Barcelona i Irene 
Gisbert, perfumista, antropòloga i creadora d’Ainea Perfums.

En acabar, degustació de coca de romaní de la pastisseria Biel i 
coca de forner del Forn de llenya Mateu de Teià amb vi de la DO 
Alella. Places limitades. Activitat gratuïta.

Dissabte 21 de maig de 2022
Fira del perfum i la flor, amb artesania local i comarcal. 
Torrent de Casa Bru, Carrer de les Flors i Plaça de Sant Martí.

A la plaça de la Cooperativa s’exposaran els dibuixos realitzats per alumnes 
de l’Escola El Cim de Teià.

Tallers de perfumeria. Can Llaurador.

- Aromateràpia i perfumeria natural, perfums que curen?
A càrrec d’Enrique Sanz, aromatòleg A.E.A. mestre artesà perfumista. 
Director de l’Institut ESB. Explorarem el camí paral·lel que han seguit 
sempre la perfumeria i la medicina, amb referències històriques i 
exemples de preparats. Coneixerem les particularitats de la perfumeria 
antiga, així com les de l’aromateràpia. 

Places limitades. Preu: 120 !. Inclou  diploma d’assistència reconegut 
per l’Institut ESB i aigua de colònia elaborada en la pràctica. Cal 
inscripció prèvia abans del dia 19 de maig a: https://institutoesb.
com/formacion/cursos-de-aromaterapia/aromaterapia-y-
perfumeria-natural-perfumes-que-curan/

- Descobreixo la meva vida des de les olors. 
“Descobreixo la meva vida des de les olors”. El taller inclou pràctica 
olfactiva, jocs i exploració d’emocions. A càrrec de Sandra Iruela, 
perfumista i creadora de Sandir, Escola online de perfumeria, màrqueting 
olfactiu i sensorial.

De 8 a 15 anys. Places limitades. 25 !. Inscripcions fins al 20 de maig 
a info@sandir.com 

- Descobreix el món de la perfumeria i crea el teu propi perfum. 

A càrrec de Bettina Perisson. Places limitades. Públic a partir de 16 anys. 
Preu: 45 !. Inscripcions fins al 19 de maig al correu: 
bperisson@eurofragance.com

Boulevard de les roses. Magatzem de can Torrents

Expositors amb els millors perfums de roses del món. Entrada lliure.

Roses del món. Carrer Guilleries

Podreu olorar les essències de diferents roses del món. Entrada lliure.
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Jardins engalanats d’algunes cases pairals del casc antic.

Casa Bru (masovers), Cal Manyà i Cal Terçó. Entrada lliure.

Inauguració del 5è Maridatge dels Sentits de Teià 2022.
Plaça de Catalunya. A càrrec de l’Hble. Sr. Roger Torrent, conseller d’Empresa 
i Treball de la Generalitat de Catalunya. Amb la participació dels Gegants de Teià.

Tallers d’artesania a la Plaça de Sant Martí.

- Taller d’art floral, a càrrec d’El Món de les Flors.
- Taller d’origami, a càrrec de Marta Comas.
Apte per a tots els públics. Places limitades. Cal inscripció prèvia al Punt 
d’Informació de la Plaça de Sant Martí. Activitat gratuïta.

Passejada cultural pels jardins de Teià. Apropa’t als sentits 
històrics. (Visita guiada)

A càrrec d’Ineditours. Inici: Punt d’Informació de la Plaça de Sant Martí. 
Places limitades. Preu: 5 ! per persona. El mètode de pagament s’acordarà 
durant la inscripció. Informació i inscripcions: 662 21 36 80.

Enotast: Tasta la Terra de la Pansa Blanca durant el Maridatge 
dels Sentits de Teià. Restaurant El nouAntigó.

Et proposem una sessió de maridatge de 2 vins de la DO Alella de la mà 
d’un sommelier amb dues tapes elaborades especialment pel restaurant 
El nouAntigó. Descobrirem les aromes del vi, l’art del maridatge i la cuina 
de la Marta Culebras i en Jordi Saseta. 

Places limitades. Preu: 8 !. Compra la teva entrada a: 
www.enoturismedoalella.com/enotast

Vermut a la Plaça de Sant Martí, amb el grup de música folk, 
FLOWK. 
A càrrec dels Corresponsals del Casal de Joves. S’oferirà 1 got de 
vermut Cisa i un plat de patates fregides, olives i fuet. 

Preu tiquet: 3,5 !. Es vendran al Punt d’Informació de la Plaça de Sant Martí.

Jardins engalanats d’algunes cases pairals del casc antic.
Casa Bru (masovers), Cal Manyà i Cal Terçó. Entrada lliure.

Taller d’artesania a la Plaça de Sant Martí

- Taller d’estampació de bosses a càrrec de Marta Comas. 

Apte per a tots els públics. Places limitades. Cal inscripció prèvia el mateix dia al 
Punt d’Informació de la Plaça de Sant Martí. Activitat gratuïta.

Passejada cultural pels jardins de Teià. Apropa’t als sentits 
històrics. (Visita guiada)

A càrrec d’Ineditours. Inici: Punt d’Informació de la Plaça de Sant Martí. Places 
limitades. Preu: 5 ! per persona. El mètode de pagament s’acordarà durant la 
inscripció. Informació i inscripcions: 662 21 36 80

Maridatge vins DO Alella i xocolates Bean-to-bar. Casal de Joves
A càrrec del tastador de xocolata Marc Torrano, de The Cacao Society i la 
sommelier Rebeca Ruiz. 

Públic: Joves de 18 a 35 anys. Places limitades. Preu per persona: 3 !. Inscripcions: 
casaldejoves@teia.cat
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Cinema a La Unió “La Fine Fleur” VOS. CMC La Unió

Any 2020. Comèdia. Durada: 95 minuts. Direcció: Pierre Pinaud. Guió: 
Fadette Drouard, Philippe Le Guay, Pierre Pinaud. Música: Mathieu 
Lamboley. Fotografía: Guillaume Deffontaines. Actors i actrius: 
Catherine Frot, Fatsah Bouyahmed, Olivier Breitman, Olivia Côte, Vincent 
Dedienne, Melan Omerta, Marie Petiot. 

Places limitades. Activitat gratuïta.

Diumenge 22 de maig
Fira del perfum i la flor, amb artesania local i comarcal. 
Torrent de Casa Bru, Carrer de les Flors i Plaça de Sant Martí.

A la plaça de la Cooperativa s’exposaran els dibuixos realitzats per alumnes 
de l’Escola El Cim de Teià. 

Cercavila i animació durant el matí pels carrers del casc antic.

Boulevard de les roses. Magatzem de can Torrents.

Expositors amb els millors perfums de roses del món. Entrada lliure.

Jardins engalanats d’algunes cases pairals del casc antic.
Casa Bru (masovers), Cal Manyà i Cal Terçó. Entrada lliure.

Roses del món. Carrer Guilleries

Podreu olorar les essències de diferents roses del món. Entrada lliure. 

XXVI Trobada de puntaires. Plaça de Sant Martí

XXVI trobada de puntaires del Maresme i comarques veïnes. 
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Passejada cultural pels jardins de Teià. Apropa’t als sentits 
històrics. (Visita guiada)

A càrrec d’Ineditours. Inici: Punt d’Informació de la Plaça de Sant Martí. 
Places limitades. Preu: 5 ! per persona. El mètode de pagament s’acordarà 
durant la inscripció. Informació i inscripcions: 662 21 36 80

Taller d’artesania a la Plaça de Sant Martí

- Vine a fer una rosa. Taller de manualitats a càrrec dels Corresponsals 
del Casal de Joves. 
Apte per a tots els públics. Places limitades. Cal inscripció prèvia el mateix dia 
al Punt d’Informació de la Plaça Sant Martí. 

Visita guiada al celler romà amb copa de vi de la DO Alella. 
Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora.
Visita el celler romà de Vallmora i descobreix com va començar el conreu 
de la vinya a la Terra de la Pansa Blanca. 

Places limitades. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a: 
promocioeconomica@teia.cat

Demostració d’art floral. CMC La Unió

A càrrec de Jordi Abelló, interiorista i dissenyador floral. Places limitades. 
Activitat gratuïta.

Vermut a la Plaça de Sant Martí.
A càrrec dels Corresponsals del Casal de Joves. S’oferirà 1 got de 
vermut Cisa i un plat de patates fregides, olives i fuet. 

Preu tiquet: 3,5 !. Es vendran al Punt d’Informació de la Plaça de Sant Martí.
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Dilluns 23 de maig
Taller: maridatge de vins i perfums. Can Llaurador

A càrrec dels alumnes del CFGS en Màrqueting i Publicitat en el sector 
vitivinícola de l’INS d’Alella. A partir de 18 anys. 

Places limitades. Preu: 15 ! per persona. Les opcions de pagament s’oferiran 
una vegada realitzada la inscripció. Inscripcions a: irene@ainea.es 

Dimarts 24 de maig
Hora del conte.“El jardí de paper”,  Biblioteca Can Llaurador

A càrrec de Marta Catalan. Històries d’un jardí que amaga històries de 
jardins que guarden històries d’un jardí ple d’aromes, colors i sons. 

Places limitades. Activitat gratuïta.

Presentació pública del projecte Aromateià 2022-2023. 
Can Llaurador 

Mapa olfactiu de Teià. A càrrec del Dr. Josep de Haro Llicer, especialista 
en sensorialitat, Irene Gisbert, perfumista i Andreu Bosch, alcalde de Teià. 

Sopar dels Sentits a quatre mans. Als jardins de Ca l’Antiga, Teià

A càrrec de Iolanda Bustos, xef biodinàmica del Baix Empordà, i 
Francesc Rovira de la Fonda Xesc, Gombrèn, (1 Estrella Michelin). Amb 
vins de la DO Alella. 

Places limitades. Tiquet: 60 ! per persona a: https://compres.teia.cat/
Xampanyet de saüc de benvinguda. Entrant:  Amanida de gamba, oli 
de roses, espàrrec blanc, herbes i flors & So Pansa Blanca i Muscat, Masia 
Can Roda. Primer plat: Rosa de carxofa farcida de tàrtar de tonyina sobre 
una crema d’all blanc de roses i pètals de remolatxa groga & Sant Fost de 
Campsentelles, Can Matons. Segon plat: Conill i verat, maduixes, te de 
roses i englantina & Les Costes Negre Selecció, Albert Federico. Postres: 
Rosaleda, un jardí comestible de textures i sabors de diferents roses & 
Mirgin Rosé, Reserva Brut Nature,  Alta Alella. Pa de panses i nous, Forn de 
llenya Mateu. Infusió d’herbes aromàtiques

Dijous 26 de maig
Lliurament de premis del 5è Concurs Internacional de 
Perfumeria de Teià Mouillette d’Argent. Ca l’Antiga

Places limitades. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a:  
https://forms.gle/d3vnfAxa7h6pZRuc8

Divendres 27 de maig
Espectacle de cloenda del 5è Maridatge dels Sentits 
“Sentiments brouillés”, “Sentiments regirats”. 
Teatre La Flor de La Palma

Espectacle d’art floral, dansa, perfum i música. Direcció artística: Jordi 
Abelló. Dansa contemporània a càrrec d’Olga Lladó

Lliurament de premis del concurs Talent Creatiu 
i Empresa 2022
Reconeixement als projectes finalistes del programa “Talent Creatiu i 
Empresa” del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
i lliurament de premis a les persones guanyadores en la categoria 
de disseny del Cartell del 5è Maridatge dels Sentits i 5è Concurs 
Internacional de Perfumeria de Teià i de packaging dels perfums 
guanyadors de l’edició 2021. 

Places limitades. Activitat gratuïta.
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La Ruta dels Sentits 
és un recorregut enogastronòmic 

per 10 establiments de Teià, 
on podreu gaudir d’una oferta 

gastronòmica singular, maridada 
amb els vins de la DO Alella

i dissenyada exclusivament per
al 5è Maridatge dels Sentits.  

Del 20 al 27 de maig us convidem 
a participar-hi, i a més, entrareu 
en el sorteig de 4 experiències 

enoturístiques a la Terra 
de la Pansa Blanca

Ruta 
dels sentits



MARIDATGE VI DO ALELLA: 
Dolç Mataró d’Alta Alella

MARIDATGE VI DO ALELLA: 
 Tina 9 de Raventós d’Alella

MARIDATGE VI DO ALELLA: 
Pansa Blanca de Raventós d’Alella

Passeig de la Riera, 142
93 540 25 50

Carrer Pere Noguera, 6
93 540 00 10

Plaça Mil·lenari, 5
93 540 92 82

CREMÓS DE XOCOLATA, FRUITS 
VERMELLS I ROSA
INCLOU COPA DE VI 

OSTRES AMB MELMELADA DE ROSES 
INCLOU 3 OSTRES I COPA DE VI

PIZZA A L’AIRE DE ROSA AMB 
CREMA DE LLET, MOZZARELLA, 
GORGONZOLA, MANGO, RUCA 
I PÈTALS DE ROSA I POSTRES DE SEMIFRED 
DE ROSES O TIRAMISÚ A L’AROMA DE ROSES. 
INCLOU PIZZA, POSTRES A ESCOLLIR I COPA DE VI

15!

18,50!12!

MARIDATGE VI DO ALELLA: 
MIRGIN Rosé Gran Reserva d’Alta Alella

Plaça Sant Jaume, 6
93 540 04 23

BRIOIX DE XAI A BAIXA TEMPERATURA 
AMB CREMÓS DE ROSA I LLIMA
INCLOU PLAT I COPA DE CAVA

9!

LA BONA 
ESTRELLA

LA 
PIZZETA

GRAN CAFÈ 
LA PALMA

EL 
NOUANTIGÓ



MARIDATGE VI DO ALELLA:  
L’an[ç]tral de Testuan

MARIDATGE VI DO ALELLA: 
Les campanes de Lima Coure de 
l’Artesà del Temps

MARIDATGE VI DO ALELLA: 
SO Pansa Blanca i Muscat de Masia 
Can Roda

Passeig de la Plana, 31
93 540 05 44

Passeig de la Riera, 105
93 555 53 30

Passeig de la Riera, 74
93 555 10 32

SEITONS MARINATS SOBRE CUSCÚS 
AMB VEL DE VINAGRE BALSÀMIC I ROSES. 
MAGRET D’ÀNEC AMB CHUTNEY DE POMA, 
MANGO, LITXIS I ROSES. I ESFERA DE XOCOLATA 
BLANCA FARCIDA DE MOUSSE DE MADUIXES 
I ROSES. INCLOU MENÚ I COPA DE VI

CANELÓ DE PULLED PORC AMB 
BEIXAMEL DE ROSES 
INCLOU PLAT I COPA DE VI 

MELÓ AMB ROSA DE PERNIL SALAT 
I ENCENALLS D’AMETLLA 
INCLOU PLAT I COPA DE VI

29!

12! 10!

MARIDATGE VI DO ALELLA: 
Rosada de Raventós d’Alella

Carrer del Nord, 24
93 555 73 89

TRICOLOR
INCLOU PLAT I COPA DE VI 10!

CAN 
GASSÓ

CA 
LA ROSI

CAFÈ 
DE BAIX

DAYMAR



MARIDATGE VI DO ALELLA: 
Can Matons

Passeig de Massarosa, 74
93 540 75 46

ROSA DE CARXOFA AMB FORMATGE 
IDIAZÁBAL. INCLOU PLAT I COPA DE VI 7,50!

Forns i 
pastisseries

Passeig de la Riera, 122
93 540 12 57

ROSA DE MOUSSE DE CAVA 
AMB COR DE MADUIXA EN PA 
DE PESSIC DE FESTUC

4,50!

MAS 
PADELLÀS

FORN DE 
LLENYA MATEU



5è Concurs
Internacional
de Perfumeria
Mouillette d’Argent



Dijous, 26 de maig 
Coincidint amb la cinquena edició del Maridatge dels Sentits, Teià acollirà la celebració del 5è 
Concurs Internacional de Perfumeria Mouillette d’Argent. Es tracta d’un certamen de caràcter 
anual adreçat a perfumistes professionals de tot el món que vulguin donar a conèixer la seva 
capacitat creativa.

El jurat del premi estarà presidit pel mestre perfumista Rossend Mateu i conformat per un grup 
d’experts en el món del perfum, el disseny, el vi, l’art i els perfumistes guanyadors de l’edició de 2021.     

La rosa, protagonista
Hi ha dues varietats de rosa que s’utilitzen per a la perfumeria, la rosa damascena i la rosa 
centifolia. La rosa damascena és la que trobem a Bulgària i Turquia i el procés que s’utilitza per 
extraure l’oli essencial és la destil·lació. En canvi, al Marroc, la rosa que s’utilitza és la centifolia i 
el procés que s’utilitza és el d’extracció per solvents i el que obtenim d’aquest procés és absolut 
de rosa. La rosa obtinguda per destil·lació és més fresca i vibrant, mentre que l’absolut de rosa és 
més potent i talcós. La rosa més preuada és la búlgara, tot i que podem comptar amb la rosa de 
maig (centifolia) de Grasse, però se’n produeix molt poca quantitat, destinada a les grans cases 
de perfums com Guerlain, Chanel o Dior.  

Premis
Hi haurà tres premis Mouillette d’Argent: 

• Premi al millor perfum – categoria general 
• Premi del públic 
• Premi al millor perfum – categoria perfumeria independent

El jurat seleccionarà entre tots els perfums enviats, 6 perfums de la categoria general i 6 perfums 
de la categoria freelance, que passaran a la final, i dels quals es triarà el millor perfum de cada 
categoria. Addicionalment, aquests 12 perfums finalistes seran els que competiran per a convertir-
se, un d’ells, en el guanyador per votació del públic en general.

El premi del públic serà per votació oberta entre els veïns i veïnes de Teià i tots els participants del V 
Maridatge dels sentits, però també hi haurà punts de votació a diferents perfumeries de Barcelona 
i al Congrés de Perfumeria. A Teià, el punt de votació al Premi del públic serà a la Unió, on podreu 
olorar els 12 perfums finalistes d’aquesta edició.

Guardons 
Els tres premis seran atorgats dijous 26 de maig de 2022 a l’Espai d’Art Ca l’Antiga (Teià) en un 
acte públic, a les 19.00 h del vespre. Per assistir-hi com a públic cal inscripció prèvia a: https://
forms.gle/d3vnfAxa7h6pZRuc8



Consulta la programació detallada a: 

www.maridatgedelssentits.cat                 #sentitsTeià                  @sentitsteia

5è Maridatge
dels Sentits

Organització:

Amb el suport de:

 
Patrocinadors:

 
Col·laboradors:

Teià.
Del 20 al 27
de maig
del 2022
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