DESIGN THE RESTAURANT
EXPERIENCE

CURS PRÀCTIC PER
CREAR O IMPULSAR
EL TEU RESTAURANT
APLICANT EINES DE
DISSENY.

EL CURS

EL CURS

Ets emprenedor i vols crear el teu propi projecte
gastronòmic? Vols innovar en disseny i renovar el
teu establiment actual?
Disseny. Gestió. Experiència i Inspiració.
A Design the Restaurant Experience, entenem el
disseny com tot aquell seguit d’eines que ens
permeten trobar solucions creatives i innovadores
a reptes que ens proposem. Des de la
conceptualització de la pròpia idea de negoci a la
marca, experiència d’usuari, interiorisme,
l’objecte, etc.
Al llarg d’aquest curs adquiriràs coneixements i
tècniques de com aplicar el disseny i tenir-ne en
compte les seves metodologies. Podràs conèixer
en primera persona l’experiència de professionals
consolidats en el sector i paral•lelament
desenvolupar el teu propi projecte, amb l’ajuda
d’un tutor/a.

PROGRAMA

PROGRAMA
(I)

(II)

(III)

(IV)

NEW
VISIONS

DE LA IDEA
AL NEGOCI

GESTIÓ I:
PLA DE NEGOCI

FOOD
DESIGN

Cap on va el món de la gastronomia i el
disseny? Quines són les noves tendències?
Com hem de treballar per estar
constantment innovant i redissenyant el
nostre projecte?
En aquesta sessió tindrem experts en
tendències que ens mostraran
metodologies necessàries a l’hora de crear
un producte o servei tenint en compte la
tendència i corrents socials. Així com
emprenedors disruptius en el sector de la
gastronomia.

A través de les tècniques de Manual
Thinking (Luki Huber) potenciarem la
creativitat dels participants amb l’objectiu
de treure el màxim partit a les seves idees,
qüestionar-les i aconseguir-ne de noves.
Seguint les metodologies utilitzades en
referents com El Bulli, aprendrem una
manera pròpia de crear i innovar.

Tot negoci necessita el seu Business Plan
per arrancar amb èxit. Però, quines
peculiaritats té el d’un establiment
gastronòmic? L’experiència d’emprenedors
que lideren diàriament els seus projectes
ens ajudaran a dissenyar un negoci sòlid i
amb garanties de sortir endavant.

Menjar en un restaurant és sempre una
experiència sensorial i evidentment la
oferta gastronòmica i com la presentem
requereix una bona aplicació d’eines de
disseny, d’experiència d’usuari i de les
tècniques més innovadores a nivell de
gastronomia.

PONENTS

PONENTS

Arnau Barba, emprenedor gastronòmic.

María Llinares, Chef de Plate Selector.

PONENTS

VISITA

WORKSHOP

Marta Marín, especialista en tendències i
moda.
Rooftop Smokehouse.

SATAN’S COFFEE.

Bon Aprofit.

PONENTS
Jaume Mendieta, facilitador Manual
Thinking.

VISITA
TEÒRIC. Taberna gastronòmica.

VISITA
SERVICIO CONTINUO.

PROGRAMA
(V)

(VI)

EL SERVEI

L’ESPAI

El personal i la seva gestió, és una de les
claus de l’èxit d’un establiment
gastronòmic. Des de saber planificar una
bona política de RRHH, a crear una
coherència entre el missatge, l’experiència
del client i el que transmet el nostre
personal.

Com ha de ser un projecte d’interiorisme
que ens permeti transmetre la nostra idea
de restaurant? Quins són els punts claus a
tenir en compte? Què hem de saber
demanar a un bon projecte d’interiorisme?

PONENTS
PONENTS

Pichiglás Studio.
El Equipo Creativo.

Arnau Barba, emprenedor gastronòmic.
María Llinares, Chef Plate Selector.

VISITA
VISITA
VIA VENETO.

PAKTA.

PROGRAMA
(VII)

(VIII)

(IX)

(X)

GESTIÓ II:
BEST PRACTICES

L’OBJECTE

L’OPERATIVA

SERVICE
DESIGN

Aprendre dels que porten anys en llocs de
responsabilitat dins del sector tant de la
gastronomia com del disseny, ens dona
molta informació. Aprendre dels errors i
dels seus èxits en primera persona és una
bona estratègia per emprendre.

Els elements i objectes on presentem els
nostres plats, juguen amb el client.
Pretenen escriure un relat. Han d’encaixar
amb l’interiorisme i amb la idea que volem
transmetre. Quina és la relació entre cuina i
objecte? Quin és el procés de creació?

Un restaurant és un engranatge que ha de
funcionar a la perfecció. La tasca tant de la
sala com a la cuina, comença molt abans
de que el client entri per la porta.
Optimitzar aquests processos no és
intuïció, demana metodologia i
coneixement.

Un restaurant va molt més enllà d’un espai
on es menja. Què volem transmetre als
nostres clients? Com creem un concepte
que tingui present des del minut zero com
viuran l’experiència? Quines eines
necessitem dominar per crear una
maquinaria que funcioni?

PONENTS

PONENTS

Arnau Barba, emprenedor gastronòmic.
Iván Salvadó, Director General Grupo
Tragaluz.

Juli Capella, Arquitecte i divulgador.
Andreu Carulla, dissenyador.

PONENTS

PONENTS

Arnau Barba, emprenedor gastronòmic.
María Llinares, Chef Plate Selector.

Marc García, We Question our Project.

VISITA
GRUPO TRAGALUZ.

VISITA
LUESMA&VEGA.

VISITA
PORK AND TUNA.
COLLONUT.

VISITA
BLUE WAVE BAR.

PROGRAMA
(XI)

(XII)

BRANDING

COMUNICACIÓ
I MARKETING

Un cop establerta l’estructura i
especialment el concepte del projecte, és
imprescindible que el dotem d’una
personalitat i imatge de marca coherents
amb el que volem transmetre. A través de
casos pràctics i sessions de treball amb
especialistes, podrem desenvolupar els
pilars i caracteristiques de cada un dels
projectes.

Quins missatges necessitem crear per
atraure clients? Pla de marketing? Pla de
comunicació? Com gestionar bé i amb un
bon rendiment les xarxes socials amb les
recursos d’un projecte acabat de néixer?
Com relacionar-se amb els mitjans de
comunicació i bloggers,….?

PONENTS
PONENTS

PS WORKS, agència de comunicació i
branding gastronòmic.

Run Design, estudi de disseny.

VISITA
COMETA PLA.

PROGRAMA
(XIII)

(XIV)

(XV)

(XVI)

GESTIÓ III:
FINANÇAMENT

FOTOGRAFIA
GASTRONÒMICA

SOSTENIBILITAT

PRESENTACIÓ
DE PROJECTES

Quines ajudes i tipus de finançament pot
optar una persona emprenedora? Mites.
Riscos. Et donarem tot la informació que et
potser útil per aconseguir finançar el teu
projecte amb garanties i perquè puguis
realment avaluar les possibilitats. I ho
valorarem amb el teu pla financer concret.

No podem comunicar res sense unes
bones imatges i fotografia! És evident que
avui en dia podem dir més que mai allò de
que “es menja per la vista”. Però també és
cert que gràcies a les noves tecnologies,
tothom creu que es fotògraf. Com fer bones
fotografies amb pocs recursos? Com
donar-los la personalitat que necessitem?

Com a part activa del procés de producció
de la societat i especialment de l’aspecte
alimentari, tenim la obligació i
responsabilitat de fer-ho bé. I bé, vol dir,
incloure la sostenibilitat des de la ideació
del projecte. Des dels nostres proveïdors, la
nostra operativa, el respecte al mediambient
o una bona política de reaprofitament
alimentari. From farm to fork.

Els projectes seran avaluats per una
comissió formada pels tutors, ponents i
professionals del sector.

PONENTS
Arnau Barba, emprenedor gastronòmic.

WORKSHOP
LOVEFOOD.

PONENTS
Markel Cormenzana, INEDIT.
Gaby Susanna, Plataforma Aprofitem els
Aliments.

VISITA
SOBRES MESTRES.

Cada alumne/a haurà de generar una
Presentació (15’) i respondre al torn de
preguntes per part de a comissió. Així com
autoavaluar-se per detectar aquells
aspectes de millora i els next steps.

PONENTS

PONENTS I COL·LABORADORS

MARTA MARÍN

ROOFTOP SMOKEHOUSE

JAUME MENDIETA

Doctora en Comunicació i formació en Història de l'Art,
Estètica i Documentació, Marta Marín dirigeix el Màster en
Comunicació de Moda i ensenya anàlisi de la imatge i
estratègies de la comunicació a la Universitat Ramon Llull.
Complementa aquesta vessant acadèmica amb un perfil de
caràcter professional com a Directora Editorial de The
Hunter, realitzant projectes d'Estratègia de Marketing i
Anàlisi de Tendències, tant per marques nacionals com
internacionals. Paral·lelament, treballa com a editora de la
revista Artefacto.

Rooftop Smokehouse va començar amb bons amics,
alcohol i una bóta de vi buida, un terrat del barri de Sant
Antoni, Barcelona, casi com un hobby, van començar a
fumar ànec, pop, caballa i sense adonar-se’n va arribar l’èxit
i van fer el pas a professionalitzar-se. Es van mudar a la
Fàbrica Lehman on van rehabilitar una antiga xemeneia del
1850 que es va convertir amb els nous headquarters del
Rooftop.

Durant els estudis de disseny industrial a l'Escola Massana
visc el meu primer contacte amb el món de la gastronomia
participant en un projecte d'innovació per a la pastisseria
Escribà. Aquella va ser la primera col.laboració amb Luki
Huber, que continuarà amb el desenvolupament d'objectes
per a l'elaboració i presentació d'algunes de les creacions
del restaurant elBulli. La meva vinculació amb el món de la
gastronomia continua l'any 2008 quan entro a formar part
de l'equip de disseny de la marca de productes de cuina
LéKUé. Tres anys més tard comença la meva trajectoria
com a dissenyador independent i el 2016 com a
dinamitzador de sessions de treball creatiu en equip, amb
Manual Thinking.

Sempre prioritzen productes locals, estacionals, amb un
orígen i procedència dins del mateix cercle.

PONENTS I COL·LABORADORS

IVÁN SALVADÓ

ANDREU CARULLA

MARC GARCÍA

Iván Salvadó porta més de 20 anys dedicat al sector de la
restauració, coordinant i gestionant diferents formats
d'empreses. Això li ha donat una visió 360º de com
gestionar un establiment gastronòmic. Incloent tots els
aspectes però especialment en tot allò que el relaciona
amb la gestió de costos, control pressupostari, equips i
operativa en general. Actualment és el director general del
Gupo Tragaluz, important grup de restauració que compta
amb 26 restaurants i un hotel i que es troba en constant
expansió i procés d'innovació, amb una proposta clara per
la qualitat del producte i la cura dels espais.

Nascut a Banyoles l'any 1979, des de petit va tenir clara la
seva vocació d'inventor i creador d'objectes. El 2002 es
gradua en Disseny Industrial per la Universitat Politècnica de
Girona i comença una trajectòria professional en què ha
aprofundit en les vessants teòrica (conferències), tècnica
(desenvolupament de producte) i conceptual (art funcional,
exhibint des del 2012 a la galeria Rossana Orlandi de Milà).
Després d'adquirir experiència en diferents empreses i
agències de disseny, al 2006 funda el seu estudi.

A We Question Our Project ens dediquem a la innovació en
serveis: ajudem a empreses i organitzacions públiques a
millorar i a crear nous serveis al voltant de les necessitats i
les expectatives dels clients.

El 2009 comença una fructífera col·laboració amb El Celler
de Can Roca de la qual sorgeixen projectes com “El gol d'en
Messi”, el carret de postres “Roca on Wheels” o la màquina
de gelats calents “Oxymoron”. El seu treball ha estat
reconegut per prestigioses revistes com Wallpaper o Elle
Decor, i per guardons com l'European Consumers Choice o
els Red Dot Design Awards (‘Best of the Best' pel parasol Om
de Calma).

Hem treballat en projectes relacionats amb el menjar, la
restauració i les experiències culinàries per a col·lectivitats
amb empreses, com Alce Nero, i organitzacions sense ànim
de lucre, com el Future Food Institute de Bologna. Altres
temes clau per a la nostra feina han estat l'envelliment, la
salut i els serveis sanitaris, l'educació, el desenvolupament
local, la col·laboració entre empreses en ecosistemes de
servei i l'atenció al client.
Som docents en prototipatge de serveis, disseny de serveis i
business design en Bau Centre Universitari de Disseny. I fem
classes puntuals en altres universitats, com la Universitat
Pompeu Fabra, la Universitat de Mondragon, l'Intituto
Europeu de Disseny o la Universitat San Francisco de Quito.

PONENTS I COL·LABORADORS

PS WORKS

RUN DESIGN

MARKEL CORMENZANA

Ps Works es una agència de comunicació especialitzada en
gastronomia. Treballen per tal de donar una visió més
fresca i desenfadada de la gastronomia, sempre des de la
qualitat suprema i amb un enfoc molt mimat estèticament.

Run parteix del disseny gràfic per oferir serveis globals de
comunicació per a empreses, entitats culturals i
institucions.

Markel Cormenzana és ingenier mecànic especialitzat en
Desenvolupament de producte per la Universitat del País
Basc i la Universitat del Sud de Dinamarca (SDU).

Run planteja solucions gràfiques i institucions. Un planteja
solucions gràfiques honestes, partint de les idees i cuidant
tots els elements que participen del procés, composició,
fotografia, il·lustració i producció. Tenint especial cura del
tractament de la tipografia.

Ha canalitzat la seva activitat professional cap a l’aplicació
del disseny (producte, sistemes, experiència d’usuari, etc.)
per donar resposta als complexes reptes del futur.

Elaboren una guia gastronòmica d'actualizació diària i de
diferents ciutats nacionals i internacionals amb contingut
únic i propi: PLATESELECTOR.
Conceptualitzen i produeixen esdeveniments. Generen
contigut per marques. També han iniciat el PS Food Tour,
per fer arribar la gourmet street food a totes les ciutats
espanyoles. I molt més.

Compagina aquests projectes amb la docència regular en
varies escoles de disseny i universitats com IED o Bau.

PONENTS I COL·LABORADORS

PLATAFORMA APROFITEM NIKOLETTA THEODORIDI BON APROFIT
ELS ALIMENTS
Des de la Plataforma Aprofitem els Aliments treballen per
estimular el debat i mobilitzar els diferents agents en
l’acció per l’aprofitament dels aliments
Aglutinen coneixement, faciliten l’intercanvi d’experiències
i potencïen la investigació
Promouen accions concretes per reduir el menjar
malbaratat en totes les etapes de la cadena dels aliments.

sObres Mestres és un projecte d’esdeveniments culinaris
itinerants basats en aliments recuperats, frescos i de
proximitat. Partint del fet que a la vora del 40% del menjar
que es produeix globalment acaba a la brossa, des de
sObres Mestres volen instroduir, d’una manera lúdica, a
més gent en lluita contra el malbaratament alimentari.

Les seves matèries primes venen tant del camp (productes
que no compleixen amb les pautes que demanda la
indústria), com de mercats, petits comerços, supermercats
i majoristes (excedents del final de la jornada). També
utilitzen aliments de proximitat per apropar-se a las
gastronomíes del món. Ofereixen serveis de càtering i
tallers de cuina d’aprofitament.

Bon Aprofit va nèixer amb una pregunta: com apropar la
fruita i la verdura als nens d’una manera lúdica i amena? El
resultat va ser una vaixella comestible ecològica, de
temporada i local feta a partir de vegetals i fruites.
El que va començar com un projecte de final de carrera de
Clara Balmaña Morató el 2010 es va convertir en una
empresa que aposta per l’alimentació saludable, divertida i
creativa.
És un projecte de consciencia alimentària que tenen com a
objectiu apropar l’alimentació saludable a la vida de les
persones d’una manera lúdica a través del disseny.

PONENTS I COL·LABORADORS

EL EQUIPO CREATIVO

ALFONSO DE LA FUENTE

ÀNGEL SALVADOR

Els arquitectes Oliver Schmidt, Natalu Canas del Pozo i
Lucas Echeveste Lacy formen El Equipo Creativo, estudi
instal·lat a Barcelona i especialitzat en el disseny d’espais
per a gastronomia, així com espais de marca i comercials.

Dissenyador arriscat, apassionat i inquiet, Alfonso de la
Fuente i el seu alter ego Pichiglás han celebrat 20 anys de
fructífera carrera a Barcelona desfiant els límits del disseny
de la ciutat i el món des de que el 1997 s’afinqués a la ciutat
condal y la revolucionés. Alfonso ha anat evolucionant com
a artista autodidacta i aportant aire fresc al panorama del
disseny d’interiors. Aquest geni de la barreja i la
reinterpretació ha aconseguit fer-se un espai en el
panorama artístic nacional i internacional gràcies a la seva
agudesa creativa.

Ángel Salvador és xef, editor, inventor i fundador de
COCINA SIN LÍMITES, S.L. Ha estat referència per xefs
internacionals durant més de tres dècades.

Van començar els seus passos el 2010, amb el disseny de
l’emblemàtic restaurant Tickets i la concteleria 41º d’en
Ferran i Albert Adrià. Des de llavors han realitzat diferents
projectes, sempre relacionats amb el món gastronòmic,
projectes que han estat reconeguts amb nombrosos
premis de disseny internacional.

El 2001 va fundar la primera llibreria gastronòmica
exclusivament professional, Buffet & Ambigú, allotjada en
el mercat tradicional més famòs de Barcelona, “La
Boqueria". A través de la llibreria i editorial, va inspirar a
tots els cuiners professionals que visitaven Barcelona per
aprendre de la nova avantguarda de la cuina espanyola.
Poc a poc, les necessitats dels seus clients el van portar al
disseny i creació dels productes ara disponibles a les
col·leccions del 100%Chef, empresa fundada fa 10 anys.
Al llarg de la seva carrera, Àngel Salvador ha concebut i
ajudat a donar forma a conceptes comercials de centenars
de bars i restaurants de tot el món, com a assessor culinari.
Actualment és el motor de la marca 100%Chef i del nou
contacte 100% Barman.

TUTORS

TUTORS

MARÍA LLINARES

María Llinares en els darrers anys ha passat per
diferents restaurants com L'escaleta a Cocentaina,
Alacant (1 estrella Michelín) o el restaurant Pangea, a
Monterrey, Méxic (número 13 del Latin America's 50
Bests Restaurants); i empreses relacionades amb la
gastronomia, com l'institut ITAB de Monterrey on va
donar classes de cuina espanyola. També ha estudiat
pastisseria i el Grau en Gastronomia i Arts Culinaries al
Basque Culinary Center de San Sebastián.

TUTORS

KHALED ABBAS
MARCET

Khaled Abbas Marcet: Publicista i empresari a parts
iguals. Va començar en la creativitat publicitària, i més
endavant va assumir el rol de planificador estratègic en
diverses agències multinacionals. Ha impartit classes
de creativitat publicitària durant més de 4 anys a la
universitat i ha fundat diverses empreses:
Co-fundador de Plateselector, guia sobre gastronomia i
tendències.
Co-fundador de Señor Brown (xocolateria experimental).
Co-fundador de Servicio Continuo (late dinning /
cocktail bar).

TUTORS

ARNAU BARBA

L'Arnau començà la seva trajectòria professional a Londres,
després d'haver passat per bones cases amb molta tradició
i un cop acabat el projecte torna a Barcelona de la mà de
Carles Abellan on inaugura el Tapas 24, el Comerç 24 i
sobretot el Bravo on acaba de director.
El 2013 fitxa pel grup Moritz on, a part de dirigir el Bar
Velódromo, obre el gastronòmic Louis 1856 i el Bistrot de
Vins.
Ara i després de 10 anys davant restaurants, és propietari
d'un obrador de croquetes, Reina Croqueta, de dues
vermuteries El Collonut i assessora restaurants que
necessiten millorar aspectes concrets de la seva gestió.

ORGANITZADORS

ORGANITZADORS

BCD

BCD Barcelona Centre de Disseny és una entitat
privada i independent amb més de 40 anys
d'experiència en l'àmbit de la promoció del disseny que
proporciona serveis a empreses i entitats públiques.
Lidera activitats que contribueixen a la valorització del
disseny com a motor de canvi per al desenvolupament
sostenible en el camp econòmic, social i cultural, i
promou Barcelona com a referent internacional en
disseny i innovació. BCD organitza la Barcelona Design
Week i impulsa altres projectes estratègics com el MID
Mercat d’Idees Disseny o el Barcelona Design Tour.

ORGANITZADORS

PLATESELECTOR

Ps Works es una agència de comunicació
especialitzada en gastronomia. Treballen per tal de
donar una visió més fresca i desenfadada de la
gastronomia, sempre des de la qualitat suprema i amb
un enfoc molt mimat estèticament.
Elaboren una guia gastronòmica d’actualizació diària i
de diferents ciutats nacionals i internacionals amb
contingut únic i propi: PLATESELECTOR.
Conceptualitzen i produeixen esdeveniments. Generen
contigut per marques. També han iniciat el PS Food
Tour, per fer arribar la gourmet street food a totes les
ciutats espanyoles. I molt més.

PROCEDIMENTS
DE MATRICULACIÓ

PROCEDIMENTS DE MATRICULACIÓ

Per inscriure's és necessari enviar la sol·licitud que
trobareu al web:
www.designtherestaurantexperience.com.
L’equip de Design the Restaurant Experience es posarà
en contacte amb vosaltres per tal de valorar el vostre
perfil i candidatura. Un cop acceptats/ades, serà
necessari efectuar el pagament de la matrícula o bé del
curs sencer (-10%) abans del 8 de gener de 2018.
Cost del Curs 1.500€ (-50% subvencionat per
Ajuntament de Barcelona, cost real per alumne/a 750€)
OPCIONS DE PAGAMENT
A) Pagament fraccionat:
Matrícula 250€, abans 8 de gener de 2018
250€, 5 de febrer de 2018
250€, 5 de març de 2018
B) Pagament únic:
750€ (-10% de descompte per pagament únic): 675€
MÉS INFO I INSCRIPCIÓ
www.designtherestaurantexperience.com
designtherestaurantexperience@bcd.es
+34 932 566 733

Més Info
designtherestaurantexperience.com
designtherestaurantexperience@bcd.es
+34 932 566 733

Aquest curs és una iniciativa de:

Amb el patrocini de:

Amb el suport de:

