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SOBRE EL PROJECTE

RAW CONCERT és un taller–concert de cuina 
creativa amb jocs i premis per gaudir i 

aprendre a preparar receptes conscients i 
saludables amb aliments vius i sense fogons.

El taller inclou una degustació de les receptes 
preparades i una app iOS/Android que 

permet participar en els jocs i accedir a les 
receptes de Kijimuna’s Kitchen des del teu 

dispositiu mòbil.

Vine a aprendre, degustar i divertir-te.
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Consol Rodríguez 
(Kijimuna’s Kitchen)

Kijimuna's Kitchen és un projecte que combina art, 
gastronomia, tallers, presentacions, performances, 
salut, consciència i tecnologia envers una divulgació 

de les propietats curatives de l'alimentació viva 
—també coneguda com crudiveganisme, cuina sense 
fogons, raw food—. Va començar la seva trajectòria a 

finals de 2009 amb un bloc que compila receptes 
saludables i conscients i altres articles d'interés des del 

punt de vista de la dieta com a medicina.

Marcel Alcoverro, Xavier Suau i Albert Gil 
(de Fezoo. Computer vision + Interaction)

Fezoo dissenya interfícies amb un fort component 
tecnològic. Les seves solucions combinen gesture 

recognition, realitat augmentada, machine learning, 
processament avançat d'imatges, mappings i 

electrònica. Fezoo contribueix en tot el procés de 
disseny, incloent consultoria i estudis de factibilitat, 
disseny conceptual, la producció i el desplegament 
final. Fezoo adapta la solució final per a satisfer les 

necessitats físiques i estètiques.

Mariano Maturana 
(de Cierto. Innovation Partners)

Cierto és un grup interdisciplinari que ofereix 
consultoria i solucions personalitzades i innovadores; 

integratnt creació de continguts, concepte i 
desenvolupament d'idees creatives aplicades a les 

noves tecnologies de la comunicació. Recerca, disseny, 
experimentació, experiència multimedial i lúdica a 

través de la innovació tecnològica. enfocats a usuaris, 
empreses, fundacions, associacions

 i entitats públiques.

SOBRE ELS AUTORS
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EL MENÚ
Estarà a càrrec de Kijimuna's kitchen, 
www.kijimunas-kitchen.net. Constarà de 
receptes crudiveganas saboroses i nutritives 
per incloure en el dia a dia. 100% salut. Cuina 
de baix índex glucèmic, lliure de lactis, sense 
gluten, sense sucre ni cereals i baixa en 
greixos. Tot preparat sense fogons. Receptes 
anticàncer, detox, aliments alcalinitzants.

EL JOC
Estarà a càrrec de Fezoo, www.fezoo.cat. 
Reconeixement d'imatge, realitat 
augmentada, processament d'imatge, 
gesture recognition, jocs interactius.

LA IDEA
Concepte i desenvolupament de Cierto. 
Innovation Partners, www.cierto.org.

raw concert
ELS ELEMENTS



3 plats

3 jocs

12-16 participants, 2 taules

1 smartphone cada 2 persones

20 fitxes d’aliments dinA5

final 

4h 

raw concert
ORGANITZACIÓ

TEMPORAL

intro 1 2 3 



Participants
Tothom

Objectiu
Que els participants es familiaritzin amb 
l’app, l’activin i facin alguna prova amb les 
fitxes d’ingredients.

Desenvolupament
Es formaran els equips i les parelles, i es 
verificarà que tots els dispositius funcionen 
correctament.

El funcionament de l’activitat és lliure, poden 
jugar a detectar aliments, etc. Es reproduiran 
els sons dels ingredients tot i que no tinguin 
sentit, per a què comencin a veure com 
funciona tot.

raw concert
INTRO



nutritiu!raw concert
PRIMER PLAT



Participants
Per parelles

Objectiu
Preparar una recepta senzilla imitant els 
moviments amb el mòbil

Desenvolupament: Per exemple, preparació 
d’un batut en 3 fases
El participant ha de triturar el contingut d’un 
recipient movent el mòbil amunt i avall, 
vigilant no inclinar-lo massa.
Abocar aigua dins el recipient imitant el 
moviment amb el mòbil. S’ha de tenir cura 
d’abocar la quantitat demanada d’aigua.
Remenar el preparat amb moviments 
circulars del mòbil.

Els participants veuran els moviments que fan 
reflectits en la projecció, i hauran de guiar-se 
amb ella. Es mostraran els recipients de cada 
parella i cadascuna haurà de fixar-se en el 
seu.

La parella que acaba abans guanya un 
premi. 

fases recepta

exemple projecció

raw concert
JOC #1:

CHOPPITY–BLEND
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Exemple
• 2 participants estan enfocant tomàquet i

all, són correctes
• 1 participant està enfocant albercocs,

incorrecte
• falta 1 ingredient més, per tant algun altre

mòbil haurà de buscar ingredients
• l’equip fa 18 segons que ha començat a
 buscar 18s

Participants
2 equips

Objectiu
Identificar els ingredients d’una recepta que 
es mostrarà en fotografia, ja preparada.

Desenvolupament
Els integrants d’un equip veuen la foto de la 
recepta, i el nombre d’ingredients que conté.
Han d’enfocar tots els ingredients correctes 
simultàniament (ex. si són 4 ingredients, 4 
mòbils enfocant a l’hora, un a cada 
ingredient).
Cada ingredient activa un so associat.
Es compta el temps que triga cada equip a 
assolir la recepta completa.
La recepta de l’equip gaunyador és la que es 
cuinarà a continuació, i el so ambient es 
manté durant la preparació.

raw concert
JOC #2: MELODY
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Participants
Per parelles

Objectiu
Aconseguir trobar totes les parelles 
d’aliments amb mateix so i similars propietats

Desenvolupament
Totes les cartes d’aliments es troben sobre la 
taula cara amunt. Una parella enfoca dues 
cartes a la seva elecció, i sonen els sons de 
les dues. Si sonen igual, tenen opció a agafar 
una parella més, i així fins aconseguir aixecar 
totes les cartes amb so igual.

En cas que les cartes tinguin un so diferent, el 
torn passa a la següent parella. 

La parella que aconsegueix trobar totes les 
parelles de sons guanya un premi. 

+

exemple de cartes

raw concert
JOC #3: MEMORY
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Esperem que us hagi 
agradat el projecte 

i que junts 
el poguem fer realitat.

Bon appétit!
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