
El Maridatge dels Sentits, ajornat per al 2021!

Estem vivint aquestes setmanes i mesos una situació d’emergència i d’alarma arran de la propagació 
del coronavirus. Més enllà de les mesures decretades per les autoritats de Salut i governamentals 
del país, les previsions de dilació del confinament recomanable i les pautes avui imprevisibles de 
progressiu retorn a la normalitat ens fan ser prudents i assenyats en l’afectació que tindrà també en 
el Maridatge dels Sentits d’enguany, que havia de tenir lloc del 18 al 24 de maig. 

És per això que des de l’organització del Maridatge dels Sentits, de la mà de l’Ajuntament de Teià i 
d’Ainea Perfums, amb tot l’equip de coordinadors i col·laboradors dels sectors del perfum, la flor i 
la planta ornamental, i l’enogastronomia, hem acordat de suspendre els actes previstos del IV Mari-
datge dels Sentits d’aquest 2020, a excepció del III Concurs Internacional de Perfumeria “Mouillette 
d’Argent”, actualment en fase de tramesa de perfums (inspirats en el pebre) i comptant amb el suport 
del Beauty Cluster Barcelona i de la Barcelona Olfaction Week (BOW).   

Una vegada haurem superat aquest malson del coronavirus, tot l’equip organitzador del Maridatge 
dels Sentits esmerçarem energies renovades en l’organització de l’edició de 2021, per bé que ens 
comprometem a donar suport a iniciatives públiques i privades que vagin encaminades a la recupe-
ració socioeconòmica dels sectors de la perfumeria del país, de la flor i la planta ornamental de la 
nostra comarca, i el món de l’enogastronomia de la DO Alella, amb els restaurants i mercat, forns i 
pastisseries locals, i els cellers de la nostra DO que des de fa tres anys participen activament en el 
Maridatge dels Sentits.

No cal dir que continuarem en contacte amb els nostres col·laboradors habituals, sense els quals el 
Maridatge dels Sentits no s’hauria consolidat com ho fa fet en les tres edicions anteriors. Agraïment 
especial a l’Espai d’Art de Ca l’Antiga, per acollir tants esdeveniments del Maridatge dels Sentits en 
un entorn meravellós. I a en Jordi Abelló, mestre i coordinador d’art floral, pel seu projecte dedicat 
enguany a les espècies. I, naturalment, al Consorci del Territori de la DO Alella, per la coordinació 
enogastronòmica.

Des d’aquí també el nostre agraïment als xefs Iolanda Bustos, de La Calèndula (Regencós), i Francesc 
Rovira, de la Fonda Xesc (Gombrèn), pel Sopar dels Sentits a quatre mans que ja havien embastat a 
la cuina i que reprendrem el 2021, també amb la col·laboració de l’Institut Marta Mata de Montornès 
del Vallès. I a la Fundació Ernesto Ventós, compromesa amb el vessant artístic i sensorial del Mari-
datge dels Sentits.

Gràcies, també, als paradistes, elaboradors de productes gastronòmics i cellers de la DO Alella que 
ja havien anunciat la seva participació a la fira del Perfum, la Flor i l’Enogastronomia, amb els tastets 
gastronòmics inclosos. Gràcies també als vivers de flor i planta de Teià, del Mercat de Flor i Planta 
Ornamental de Catalunya i de Corma. 

Gràcies a l’Àrea de Comerç de la Diputació de Barcelona i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, pel suport públic que hem tingut any rere any, així com també als patrocinadors 
privats, especialment del món de la perfumeria i la cosmètica del país.

Gràcies als jardiners de Teià, entitats i associacions locals pel seu compromís i col·laboració, i al 
voluntariat, que mai no ens ha fallat.

Tots ens retrobarem, de nou, el 2021, teixint totes les complicitats que harmonitzaran de nou Perfum, 
Flors i Enogastronomia!
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