


1a  Trobada 
Cool Art 2015

La trobada se celebrarà el dia 29 d’agost de 2015, a la bonica masia de la Casica de l'Obrador i 
Centre de Psicologia i Salut, a Mieres (Girona). En una fantàstica masia del s. XVII, situada a la 
comarca de la Garrotxa, terra d’artistes i del famós moviment "Escola Olotina" que van fundar els 
reconeguts artistes Marià i Joaquim Vayreda, i Josep Berga i Boix, a la segona meitat del s. XIX. 
Un lloc emblemàtic per a la primera trobada artística "La Casica Cool Art 2015".
La directora del Centre i gran amant de l'art, la Sra. Maria del Mar Garcia Muñoz vol presentar en 
societat uns 30 artistes nacionals i internacionals, prèviament seleccionats, en el marc dels 
preciosos recorreguts de la seva fantàstica masia i Centre de Psicologia i Salut. 
Paral·lelament, i durant tot el dia, hi haurà activitats artístiques: una xerrada-debat sobre art, una 
exposició dels artistes seleccionats, i una subhasta benèfica a favor de Càritas Garrotxa. Les 
diferents disciplines artístiques que es podran gaudir seran: pintura i escultura.
Aquesta trobada no només girarà al voltant del millor art, sinó que també ho farà al voltant d'una 
vetllada "cool" amb servei de càtering gastronòmic i tast de vins. A més, el sopar estarà amenitzat 
amb  música en directe. 
El preu d'aquesta vetllada, per a tots els que decideixin quedar-se al sopar gastronòmic, serà de 
35 € el cobert, prèvia reserva; tot i que no és obligada l’assistència a aquest sopar. 
Podeu veure la tria i selecció d’artistes al facebook del “Casica Cool Art 2015” i fer-ne el seguiment 
diari.

https://www.facebook.com/pages/La-Casica-Cool-Art/723017487824461?ref=hl

També podeu visitar la web d’aquest Centre:
http://www.psicologiaysalud.eu/

Ens agradaria invitar-vos a participar d’aquesta primera trobada i poder-vos saludar personalment, 
tot compartint i passant una magnífica vetllada envoltats de natura, debat, art, gastronomia i 
solidaritat.
Si voleu ser-ne partícips i/o reservar cobert, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres via 
email:
Sra. Laura                                       Sr. Enric
lporquet@hotmail.com enricrubioserra@gmail.com

Cordialment,

La Casica de l'Obrador
Camí antic de Santa Pau, s/n
17830 Mieres - La Garrotxa (Girona)
Tel: (+34) 658 762 279 
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Artistes seleccionats per a la trobada  CASICA COOL ART 2015

Manuel Buendía                                            Carlos Montero Andrés García Ibáñez

Pere Ventura Julià                                          Xavier Bisbe                                        Ana Hernández   

Fermí Colomer                                                            Cristobal Pérez García                 Àngel Asènsio Fígols

Cesc Farré                                                         Enric Colldecarrera                         Enric Rubió 



Jean Puerto                                                       Joan Coch                                                      José Antonio Quintana

José Mª Madrid Josep Maria Solà Marian López

Mercè Humedas Mónica Castanys Rafael Plaza

Sofía Tornero Xevi Vilaró Odu Carmona



Lluís Parramon                         Mireia Serra

Carme Galofré Tomàs Vilà 

Javier Zorrilla                                Francesca Escobar                                  Oriol Arumí 



Nit d’Art i Gastronomia
Proposta Gastronòmica
Snacks
Piruletes dolces i salades
Bombonet d’oliva amb vermut
Xips de tubercles
Buffet d’embotits casolans
Llom , llonganissa, botifarra blanca, fuet i botifarra negre amb coca de pa amb tomàquet i olis de 
l’Empordà.
Comencen les pincellades…Lunch
Torradeta d’enrotllat de salmó fumat i crema d’herbes
Pastís de peix amb maionesa d’olives negres
Vaset de brandada de bacallà amb melmelada de tomàquet i pipes
Llauneta de musclos en escabetx de cítrics
Vaset de textures d’escalivada amb anxoves
Bosseta de croquetes de rostit i de pernil
Brunyolets de bacallà i gambetes
Aletes de pollastre rostides a l’antiga
Mini burguer de vedella amb ceba confitada i formatge de cabra
Mini quiche de porro i llagostins
Paperina de calamars fregits
Pebrot del piquillo farcit de lluç i txangurro
Arròs de sèpia bruta de pescador
Rissotto de ceps amb salsitxa de Tortellà
Plat principal
½ Milfulls de patata amb rostit i muselina d’all
Dolç d’art
Coulant de xocolata amb gelat de mango
Buffet de begudes
Cerveses, cocacola, aigua amb gas i aigua mineral natural
Celler
Birlocho Verdejo. D.O. Rueda
Clos Pinell Criança
Heretat  El Padruell D.O. Cava
Cafès, infusions i roques de xocolata

Preu per persona 35,00€ Compte per fer l’ingrés   La Caixa ES66 2100 1334 9001 0040 4856


