
El José Luis és el cuiner de l’escola de la Vila Olímpica des 
de fa tres anys, treballa a Cuina Justa fa deu anys

CC- Si et vols presentar.
JL - Hola, em dic Jose Luis i treballo a Cuina Justa des de fa 
deu anys, i aquí a la Vila Olímpica estic ja fa més de tres anys.

CC- Com has arribat a fer de cuiner a l’escola?
JL- Bé, vaig treballar a restaurants, he treballat en hotel, i 
després ja arribes a una edat que vols una cosa més còmoda, 
més tranquil·la, diguem entre cometes.

CC- I és més tranquil·la una escola?
JL - És una altra cosa, en haver-hi només un menú és molt 
diferent.

CC- Quants àpats feu cada dia?
JL - Estem al voltant, entre professors, els monitors i els nens, 
d’uns quatre-cents cinquanta, més o menys.

CC- Sou molta gent treballant a la cuina?
JL - Sí, som quatre persones fràgils, una encarregada i jo.

CC- Quin és el plat que més agrada als alumnes de 
l’escola?
JL - Suposo que els fregits, empanats, el pollastre arrebossat, 
això sí que els agrada i el que és les “xips” i patates fregides, 
això és el que mengen més. Tota la gent jove menja això.

CC- Quin és el menú que més complica en l’elaboració?
JL - Tan se val, tots mengen tot. De totes maneres, tot el que 
fem ho mengen.

CC- Quin és el secret?
JL - No sé, se’ls ha acostumat des de petits a menjar de tot, i 
quan fem alguna cosa nova, ja som conscients que estem fent 
una cosa que potser no l’han tastada mai i ja preveiem que tin-
drem problemes. Aleshores està la Carme, estan els monitors 
que els expliquen una mica les coses i els fem una mica de tast 
per a ells, així es van introduint nous sabors.

CC- Com està funcionant el tema del menjar ecològic i de 
proximitat?
JL - Ens hem d’acostumar a fer això, de vegades pot ser, 
d’altres no, però... és una mica car.

CC- Hi ha alguna cosa que t’agradaria dir als pares i ma-
res de l’escola?
JL - Els diria que el que fem aquí, potser que ho continuessin 
a casa, perquè és un menjar que és més natural que el que 
veiem “per tot arreu”.
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Editorial Agenda l’EntrevistaPer Núria Fagella Per Cinto Casals

Entrevista a José Luis Pueyo, el cuiner de l’escola

“ALS NENS SE’LS HA ACOSTUMAT DES DE PETITS 
A MENJAR DE TOT, I QUAN FEM ALGUNA COSA 
NOVA, JA SOM CONSCIENTS QUE ESTEM FENT 
UNA COSA QUE POTSER NO L’HAN TASTADA 
MAI, ALESHORES LA CARME I ELS MONITORS ELS 
EXPLIQUEN UNA MICA LES COSES I ELS FEM UN 
TAST PER A ELLS, AIXÍ ES VAN INTRODUINT NOUS 
SABORS.”

CINE AL MUSEU MARÍTIM

Viatge amb el Beagle: la selecció natural
(22/01/2012 - 23/06/2013)

Projecció de Viatge amb el Beagle: la selecció natural, 
pel·lícula de cinema immersiu sobre el viatge de Darwin i 
les seves investigacions a bord del Beagle, projectada dins 
la Sphaera del Museu.

Dates: Cada quart diumenge de mes 
Hora: 1a sessió a les 11.30h i 2a a les 12.45h
Preu: 2,50 € infants i 4 € adults (inclou entrada a 
l’exposició Viatge mar enllà)

Es recomana fer reserva prèvia a reserves.mmaritim@
diba.cat o bé al telèfon 933 429 929. 

CONCERTS FAMILIARS AL PALAU
Jazz en viu... Swing!

Iniciació al jazz de la mà del swing
12 de maig a les 12h
Gràcies a la trobada casual d’un home blanc i d’un home 
negre en un tren molt singular, descobrirem quin és el se-
cret més ben guardat de la història del jazz.
http://www.palaumusica.cat/ca/jazz-en-viu-swing-
_19342?date=&tag=&expired=False&cycle=&month=

http://w2.bcn.cat/vacances/ca

Segur que més d’una i més de mil vegades us heu fet aquelles 
preguntes de “què fem per sopar ?”, o l’encara més rebus-
cada de “què podem fer per sopar, que no coincideixi amb 
el que han menjat a l’escola, que alhora sigui sa i saluda-
ble, que agradi a nens i grans, i que a més no sigui un plat 
que ja fem molt sovint ?” ... Bé aquesta última, si us la feu 
molt i l’heu resolt satisfactòriament, podeu deixar de llegir 
l’AMPAPAt i comenceu a escriure un llibre sobre dietètica i 
resolució de conflictes tot en un :-) 

Deixant de banda aquesta 
última pregunta i centrant-se 
en la primera, la Comissió 
d’Alimentació va organitzar 
un Taller de Cuina aquest tri-
mestre passat per tal d’ajudar 
a donar idees per fer nous 
plats que puguin agradar a 
petits i grans i que no suposin 
una complicació excessiva. 

El taller, impartit pel cuiner de l’escola conjuntament amb el 
cap de cuina de Cuina Justa, va ser tot un èxit, tal com veureu 
en la ressenya que incloem sobre el taller en aquest número.  
El ‘feedback’ sobre el taller va ser tan bo, que vam decidir-
nos a fer una entrevista al nostre cuiner:  una persona a qui 
com a mares i pares no tractem habitualment, però que és 
com de la família per als nostres fills i que a sobre els dóna 
de menjar cada dia i coneix què els agrada i què no.

També hem volgut encetar en aquest AMPAPAt una secció 
nova anomenada Sortides de l’Escola on un/a mestre/a ens 
explica alguna de les sortides que es fan als diferents cursos, 
que normalment porten un gran treball previ i posterior, i que 
nosaltres coneixem com a mares i pares d’una forma molt 
superficial. Creiem que aquesta secció ajudarà a donar més 
difusió a tota aquesta feina feta des de l’escola i resoldrà 
aquells enigmes que us queden quan pregunteu als vostres 
fills què han fet en alguna sortida concreta i us quedeu total-
ment despistats amb les respostes.

I ‘last but not least’, hem dedicat un espai a la festa per 
excel·lència de l’hivern, que és el Carnaval, i la participació 
de l’escola a la Rua del Poblenou mitjançant la feina de la 
Comissió de Carnaval que un any més ha aconseguit muntar 
tota la logística per poder-hi participar, que no és poca cosa!

Albert Girona

	  

	  

Guia Casals d’Estiu

SONAR KIDS al PORT DE LA SELVA
1 i 2 de juny de 2013
www.sonarkids.com

SonarKids està pensat perquè nens i pares aprenguin gau-
dint de la música, l’art i la tecnologia d’una manera origi-
nal i innovadora.
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