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astroesia  

enerada al fusionar Gastronomia i Poesia. Així com les paraules 

serveixen per comunicar-nos, diferents productes ens permeten 

satisfer la necessitat de menjar i beure. Emperò, transformar unes 

paraules en versos es genera al afegir emoció, mètode i creativitat; i 

la gastronomia beu d’aportar a uns ingredients, servits en plats i 

begudes, una essència que va més enllà de la funció de suplir la necessitat de menjar.  

Gastroesia pren forma com una trobada en la qual explorar el maridatge de poetes amb 

productors i restauradors. Compartir, en una recerca comuna, elevar en els 5 sentits 

experiències, per transcendir el moment i instal·lar-se en la memòria. 

La narrativa poètica en la era digital 

A més de compartir un espai, Gastroesia inclou un diàleg al voltant de la transformació 

que vivim en la integració digital en les nostres vides. 

La narrativa en vers és clau en la història de la humanitat per transmetre qui som, per 

intentar saber on anam. En el S. XX, el disseny i els mitjans audiovisuals transformaren 

com comuniquem i proporcionaren una narrativa de productes cap audiències massives. 

Aquest primer quart del S. XXI dona una passa més. Les tecnologies digitals, obrin camins 

d’interlocució entre poetes mitjançant la tokenització de l’art. Gastroesia convida al 

sector gastronòmic a plasmar en conjunt versos amb essències del lloc.  

 Allotjament Pla Gastroesia 

Visita Sóller i gaudeix dels maridatges. Hotel El Guia presenta un programa especial 

Reserva des de: www.hotelelguia.com (Codi: GASTROESIA) 
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Programació 

16:00 Tallers a la Biblioteca municipal en creativitat e inspiració para públic juvenil (+12). 

Primer taller de 16h a 18h on es dissenyarà un Midori per anotar les seves creacions. 

Preu 12€. De 18:30 a 19:30 taller d’inspiració i emocions. Activitats amb registre. 

21:00 Presentació Gastroesia al Restaurant el Guia, clàssic de la gastronomia tradicional. 

Sopar degustació amb maridatge i narrativa poètica com a patrimoni intangible. *Preu 

activitat: 38 € Menú Degustació + cata vins. Reserva: 971 63 02 27 

 Dissabte 20 de novembre  

10:00 Trobada a Plaça Espanya – en front estació del Ferrocarril. Recorregut per alguns 

dels passatges emblemàtics de Sóller, ciutat amb vocació literària i artística en el marc 

de la Serra de Tramuntana, patrimoni immaterial UNESCO. 

13:00 Tast de versos. Degustació de productes locals, cervesa artesanal Sullerica, 

embotit autòcton de Ca’n Lau. Cost activitat: 10 € 

16:00 Maridatge vi amb vers. Participació Bodegues Jaume Puntiró. Fundació Jardí 

Botànic de Sóller i Museu de Ciències Naturals. 

18:00 Seminari sobre la tokenització de l’art i la narrativa poètica. Reptes i oportunitats. 

 Diumenge 21 de novembre 

10:00 Sortida des de Sóller en tramvia. Breu recorregut pel Port de Sóller i trobada al 

Museu Marítim & Museu de la Mar a las 11:00. Taller Gastroesia amb vins DO Binissalem 

combinant versos, per generar sinèrgies entre entorn, creativitat i eternitat. 

14:00 Dinar de clausura en el que compartir sinèrgies entre participants amb vistes a la 

celebració el 2022 del Festival Laboratori Internacional de Poesia y Audiovisual #FLIPA, i 

la proposta del llibre NFT en Gastroesia. 

Informació i registre: Https://www.gastroesia.es 
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