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A taula! neix l’any 2007 com a projecte singular del Centre 
Cívic El Sortidor, situat al barri del Poble-sec. Enguany, 
celebra 10 anys divulgant la cultura gastronòmica i els 
bons hàbits alimentaris. A través d’una programació de 
tallers i activitats destinades a tots els públics, es donen 
a conèixer cultures culinàries diverses i iniciatives sosteni-
bles, i es descobreixen espais gastronòmics interessants. 
Conjuntament amb el veïnat, i amb entitats i col·lectius del 
Poble-sec, A taula! participa del teixit social i cultural del 
barri a través de la cuina. 

Us convidem a conèixer i tastar la programació de prima-
vera, i a participar de les activitats de celebració del 10è 
aniversari compartint menjar i cultura.

Que vagi de gust!

TASTA ELS 10 ANYS D’A TAULA! A PEU DE CARRER
Us convidem a participar de les activitats de celebració dels 10 
anys compartint menjar i cultura a la plaça del Sortidor.

L’AULA DEL GURMET
Obrim les portes de la cuina per oferir-vos diverses activitats forma-
tives sobre l’aprenentatge de tècniques culinàries. Un ampli ventall 
de tallers per als paladars més exigents. 

PRIMAVERA A TAULA
Monogràfics i activitats al voltant dels productes de temporada.

A TAULA! SURT DEL SORTIDOR
Sortides relacionades amb la gastronomia per poder comprovar 
personalment com s’elaboren diferents productes i conèixer la his-
tòria d’indrets interessants i singulars.

CUINA EN FAMÍLIA
La cuina es convertirà en l’espai on compartir moments en família. 
Per mitjà de tallers pràctics ens aproparem a l’art de la gastronomia 
des de totes les edats. 

EL CISTELL
Un cistell ple d’activitats i de curiositats per saber més de la cuina 
i dels aliments.

LA HISTÒRIA A TAULA
Mitjançant la cuina farem viatges per diferents èpoques de la his-
tòria i coneixerem com cuinaven i què menjaven les poblacions 
que ens han precedit. Descobriu el llegat gastronòmic que ens 
han deixat!

LA CUINA DELS BONS HÀBITS
L’alimentació i la salut tenen una relació molt estreta. Experts en 
medicina i nutrició ens aproparan als bons hàbits alimentaris mit-
jançant conferències i tallers adreçats al públic en general.

TALLERS DE CUINA VEGETARIANA

TALLERS AMB PRODUCTES ECOLÒGICSECO

Cal inscripció prèvia



L’AULA DEL GURMETTASTA ELS 10 ANYS D’A TAULA!

TASTA ELS 10 ANYS D’A TAULA! 
A PEU DE CARRER
Dijous, 15 de juny, a les 18.30 h
Activitats gratuïtes a la plaça del Sortidor

Us convidem a participar de la celebració del 10è aniversari per una cultura 
de l’alimentació saludable i de proximitat.

DEL CAMP A LA TAULA
Exposició Biodiversitat i alimentació
Microtallers de cuina casolana per a l’autoconsum 
A càrrec de Barrinar cap a la Sostenibilitat i Cooperativa 
de Consum Agroecològic La Seca

Quin recorregut fan els aliments fins que arriben a la taula? Coneixes els 
productes de proximitat? Assaboriu-ne el gust i descobriu com canviar els 
hàbits alimentaris amb petites accions quotidianes.

CUINAMBULANTS
A càrrec de Jocs Ambulants

Convidem la canalla a cui-
nar i a jugar amb artefactes, 
ginys i jocs mecànics en els 
quals l’alimentació saludable, 
de temporada i de proximitat 
serà la protagonista!

APERITIUS CREATIUS
Dilluns, 8 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Josep Vidal

En aquest taller aprendrem a fer tapes i aperitius fàcils però creatius amb 
productes quotidians, buscant un excel·lent resultat per lluir a la taula. Al 
final farem un tast d’un bon assortit! 

FERMENTS VEGETALS
Dimarts, 9 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Prabhu Sukh

El ferment és un mètode de conservació d’aliments comú a totes les cul-
tures. A més de conservar, el ferment dóna als aliments unes propietats 
probiòtiques molt beneficioses per a l’organisme i, a nivell organolèptic, 
ens descobreix nous i sorprenents sabors i textures. Elaborarem kimchee, 
xucrut, tepache, pasta de pebrots fermentats i vinagre de sidra. Quan co-
mencis a fermentar, ja no podràs parar!
 

CHICKEN TIKKA MASALA
Dijous, 11 de maig, de 19.30 a 21.30 h
Preu: 9,95 €. Suplement per a ingredients: 4 €
Tallerista: Agnès Dapère

L’origen d’aquest plat és incert, però si us agrada un curri suau i cremós 
amb molt de sabor, el Chicken tikka massala és ideal. Primer marinarem els 
trossos de pollastre amb una barreja de iogurt i espècies, i després prepa-
rem una salsa cremosa amb tomàquet i més espècies. Una recepta fàcil 
servida amb arròs basmati.
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L’AULA DEL GURMET

SÍPIA IN PASTA
Divendres, 12 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Anna Bozzano, d’El Peix al Plat

En aquest taller prepararem una 
recepta típica de la tradició italiana 
tant del sud com del nord: les talla-
rines al nero di sepia. Un primer plat 
original que elaborarem de princi-
pi a fi, posant les mans a la mas-
sa i descobrint aquesta especialitat 
gastronòmica suculenta. 
 

TAPES JAPONESES
Dimarts, 16 de maig, de 18 a 21 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Anna Sastre

Prepararem receptes variades com en una izakaya, la versió japonesa del 
bar de tapes. Seran racions petites per compartir, que inclouen entrants 
com l’edamame, sashimi, plats a la planxa o fregits. 

PROTEÏNES VEGETALS: TOFU, SEITAN 
I TEMPEH
Dijous, 18 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Maria Alcolado, de mesquemenjar

Si volem reduir el consum de proteïnes d’origen animal hem de saber quines 
proteïnes vegetals no poden faltar a la nostra cuina. En aquesta ocasió ens 
centrarem en el tofu, el tempeh i el seitan, derivats de la soja i del blat, amb 
una proteïna de bona qualitat i un alt percentatge proteic. Explicarem què 
són, com s’han elaborat i prepararem receptes saludables i amb aliments
de temporada com són la 
quiche de tofu o un paté de 
tofu i miso, els bunyols de 
tempeh i xiitake i un estofat 
de seitan amb prunes.

POSTRES JAPONESES
Dimarts, 23 de maig, de 18 a 21 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Anna Sastre

En aquest taller descobrirem l’art de 
la rebosteria japonesa. Prepararem 
gelat de te verd, mousse de mongeta 
vermella de soja, 
dorayaki i mochis.

 

FLAMS
Dijous, 25 de maig, de 19.30 a 21.30 h
Preu: 9,95 €. Suplement per a ingredients: 4 €
Tallerista: Agnès Dapère

El flam tan típic de les cartes de menú és una de les postres preferides de 
tothom. De cafè, de coco, de xocolata, de fruita, hi ha molts sabors de flam. 
En aquest taller en farem unes versions originals com el “flam zebra” i un 
flam de caputxino sense ous però molt llaminer.

TALLER DE PA SENSE GLUTEN
Divendres, 26 de maig, de 18 a 21 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Jordi Bosch, de Mamafermenta

En aquest taller aprendrem a fer pa sense gluten des de zero. Farem tot 
el procés de barreja, fermentació, format i enfornat. Ens aturarem en els 
aspectes més importants: com substituir el gluten, si cal pastar o quin és 
el millor mètode d’enfornat. Elaborarem diferents tipus de pa amb farines 
de fajol i arròs. 
Les receptes no tenen gluten, encara que NO es pot assegurar que no se 
n’hi pugui trobar una mica a causa d’una possible contaminació creuada. 

PAELLES I ARROSSOS IMPRESCINDIBLES
Dissabte, 27 de maig, de 10.30 a 13.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Diego Molina

Els nostres arrossos tenen gran fama arreu del món. En aquest monogràfic 
farem un recorregut a través de receptes molt variades com la paella de 
marisc, l’arròs caldós d’escamarlans o un bon arròs melós a la cassola. Si 
et consideres un autèntic arrosser, no et pots perdre aquest taller!

ECO



PRIMAVERA A TAULA 

SUCS ENERGÈTICS
Divendres, 5 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 4 €
Tallerista: Cristina Viader

Sucs, batuts, liquats… veurem les 
diferències, degustarem diverses 
propostes i aprendrem a fer-los ben 
energètics i amb una gran càrrega 
de nutrients per al nostre cos!
 

AMANIDES CATALANES
Dilluns, 15 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 4 €
Tallerista: Josep Vidal

En aquest taller aprendrem a fer amanides i vinagretes de maneta fàcil 
amb ingredients frescos com verdures, hortalisses, llegums, fruites, em-
botits, carns i peixos. Farem un recorregut per les amanides més típiques 
de terres catalanes.

RECEPTES AMB IOGURT
Dilluns, 29 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Joan Carles Pastor

Important a la nostra alimentació, el iogurt és indispensable a la gastro-
nomia búlgara, turca i grega. Acostumem a associar-lo només a les pos-
tres, però el seu ús culinari va des de les amanides a les sopes, passant 
per salses i refrescos. Una infinitat de receptes de les quals aprendrem a 
fer algunes.

GASPATXOS
Dimecres, 7 de juny, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Maria Alcolado, de mesquemenjar

Arriba el bon temps i necessitem hidratar-nos amb receptes fresques i lleu-
geres, tot i que no hem d’oblidar que també han de ser nutritives i que ens 
han d’aportar energia per gaudir de totes les activitats que fem! Veurem 
com podem combinar i triturar fruites i verdures de temporada, llegums i 
altres condiments per aconseguir un gaspatxo de cireres o de maduixots, 
de mongetes vermelles, de cogombre i poma, de piquillo, de síndria, etc. 
Al taller donarem idees senzilles, ràpides i gustoses per no avorrir-nos!

L’AULA DEL GURMET

CONCENTRAT DE MAR: MUSCLOS, 
CLOÏSSES I ALTRES CLOSQUES
Dijous, 1 de juny, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Anna Bozzano, d’El Peix al Plat

És difícil d’imaginar un estiu sense aquests produc-
tes del mar. Exemples d’extraordinària versatili-

tat a la cuina, els protagonistes d’aquest taller 
ens ensenyaran com són d’hàbils en combi-
nar-se amb la pasta, en enriquir-se amb el 
picant, en regalar sabor a un farcit o en dei-
xar-se degustar per si sols, especialment si 
els condimentem amb herbes mediterrànies.

COQUES I PIZZES SENSE GLUTEN
Divendres, 9 de juny, de 18 a 21 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Jordi Bosch, de Mamafermenta

Farem pizzes i coques sense gluten de principi a fi, fent tot el procés: bar-
reja, fermentació, format i enfornat. Descobrirem els ingredients que fan la 
funció del gluten i ens aporten esponjositat a la massa, com ara el psyllium 
o el fajol. A més, deixarem anar la creativitat donant el nostre toc particular a 
les pizzes i coques: xampinyons, formatge, tomàquet, alfàbrega, anxoves, 
olives, les combinacions són infinites!
Les receptes no tenen gluten, encara que NO es pot assegurar que no se 
n’hi pugui trobar una mica a causa d’una possible contaminació creuada. 
 

COCA DE SANT JOAN 
Dilluns, 12 juny, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 9 €
Tallerista: Josep Vidal

La coca de Sant Joan és un dels productes de rebosteria més coneguts del 
calendari pastisser català. Aquest any pots fer la coca! En el taller aprendràs 
a fer la massa de brioix i a guarnir-la!
L’import per als ingredients correspon a 1 kg de massa per enfornar a casa 
després del taller.

CUINA DE MAR I MUNTANYA
Dimecres, 14 de juny, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Diego Molina

La cuina de mar i muntanya única és típica de la costa Brava, una de les 
gastronomies més prestigioses del país. En aquest taller t’ensenyarem les 
receptes insígnia com el pollastre amb escamarlans, les gambes a l’em-
pordanesa i les mandonguilles amb sèpia. 

ECO



A TAULA! SURT DEL SORTIDOR

El punt de trobada s’informarà un cop tancat el grup.

LA LLOTJA DE BARCELONA
Dimarts, 25 d’abril, de 15.30 a 17.30 h
Activitat gratuïta. Preu entrada: 5 €. Pagament a La Llotja.
A càrrec d’Anna Bozzano, d’El Peix al Plat

PAISATGES COMERCIALS DEL POBLE-SEC
Dimecres, 26 d’abril, de 19 a 20.30 h. Activitat gratuïta. 
A càrrec del Museu de les Cultures del Món

VISITA ALS CAMPS DE CIRERERS
Dissabte, 6 de maig, d’11 a 12.30 h
Preu: 5 €. Lloc: Torrelles de Llobregat
A càrrec d’Oriol Font, de la Unió de Pagesos

PLANTES SILVESTRES COMESTIBLES 
A MONTJUÏC
Dimecres, 17 de maig, de 18.30 h a 21.30 h. Activitat gratuïta.
Itinerari-taller a càrrec de Marc Talavera, de Mediviu

CUINA EN FAMÍLIA

MALES HERBES: UN MENJAR PER DESCOBRIR
Dimarts, 30 de maig, de 18 a 20 h
Activitat gratuïta. Recomanat a partir de 5 anys.
A càrrec de Marc Talavera, de Mediviu

Perquè els més menuts de la casa també poden aprendre i divertir-se tot 
cuinant amb plantes silvestres. Descobrirem com fer xocolata amb plan-
tes aromàtiques, llaminadures vegetals, entrepans saludables i atractius o 
amanides de flors a les quals ningú no es podrà resistir. 

CUINA PER ANAR DE PÍCNIC
Dimarts, 13 de juny, de 18 a 20 h. Preu: gratuït. 
Suplement per a ingredients: 3 €. Recomanat a partir de 5 anys.
A càrrec de Mercè Homar, de mesquemenjar

Amb el bon temps, anar de pícnic és divertit i una opció econòmica. Us 
proposem de fer plats que siguin fàcils de compartir i que no es facin malbé. 
Ara bé, podem ser creatius sense oblidar que siguin saludables? Fugirem 
de la rutina dels entrepans i deixarem que els infants experimentin en la 
presentació i preparació d’aperitius o amanides completes.

TASTA LA PRIMAVERA

PÈSOLS I FAVES
Dijous, 4 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Preu: gratuït. Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Maria Alcolado, de mesquemenjar

Durant la primavera es recullen les faves i els pèsols més verds i frescos, 
plens de gust i vitalitat! A mig camí entre els llegums i les verdures, són peti-
tes “perles” riques en aigua, vitamines, minerals i fibra. Utilitzarem coccions 
curtes per respectar al màxim el seu sabor dolç i delicat. En aquest taller 
elaborarem plats frescos, saborosos i saludables com amanides, cremes, 
patés, plats principals, acompanyaments, etc.

LA CIRERA
Dijous, 8 de juny, de 18.30 a 21.30 h
Preu: gratuït. Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Maria Alcolado, de mesquemenjar

A la primavera les cireres són una delícia per a tothom, aprofitem-ho per-
què és el moment de màxima maduresa! Dolces, sucoses i molt nutritives, 
són petites joies riques en flavonoides, polifenols i vitamines antioxidants. 
La millor manera de degustar-la és menjar-la directament com a fruita, tot i 
que veurem com incorporar-les a la cuina i elaborar plats sorprenents com 
gaspatxos, amanides, pastissets, flams, etc. 

VISITA ALS CAMPS DE CIRERERS
Dissabte, 6 de maig, d’11 a 12.30 h
Preu: 5 €
Lloc: Torrelles de Llobregat
A càrrec d’Oriol Font, de la Unió de Pagesos

En aquesta sortida passejarem per camps de cirerers a la comarca del 
Baix Llobregat. Des de la masia de Can Balasch de Dalt sortirem a conèi-
xer arbres de varietats tradicionals que, per aquesta època, es troben en 
el moment de producció. Si tenim sort podrem tastar-ne alguna! Al final, 
visitarem una cabanya de pastor construïda íntegrament amb pedra i fang. 
El punt de trobada s’informarà un cop tancat el grup.
Nivell de dificultat, mitjà. 
Transport a càrrec dels participants.
Caldrà dur calçat adequat per caminar en un entorn rural i un snack.
Activitat apta per a majors de 16 anys.
En cas d’inscripció de persones amb mobilitat reduïda, cal que ho comu-
niqueu al centre cívic.

EL CISTELL
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EL CISTELL

TASTA EL MERCAT DE LA TERRA 
Activitats en col·laboració amb El Mercat de la Terra de Slow Food Bar-
celona, situat setmanalment al Parc de les Tres Xemeneies al barri del Po-
ble-sec. 

EL PA ARTESANAL
Dimecres, 10 de maig, a les 19 h
Activitat gratuïta
Xerrada-tastet a càrrec de Roser Garcia, del Forn La Fabrique

Amb gluten o sense, integrals, blancs o semi integrals de sabors o sense 
sal, el pa té infinites possibilitats i és sempre un bon acompanyant dels 
nostres àpats. En aquesta xerrada es parlarà sobre els principals modes de 
producció de pa artesanal així com dels diferents cereals i components que 
calen per aconseguir un pa adequat que no només acompanyi els nostres 
menjars, sinó que els enriqueixi i cuidi el nostre organisme.

ECO

LA HISTÒRIA A TAULA

Aquesta primavera us proposem conèixer la història d’aliments, receptes 
i tècniques de conserva que han arribat fins a la nostra dieta actual. Una 
mirada a la cuina com a resultat de la trobada entre cultures diverses.

LA CONSERVACIÓ DELS ALIMENTS DES DE 
L’ANTIGUITAT FINS ALS TEMPS MODERNS
Dimarts, 2 de maig, a les 19 h
Activitat gratuïta
Xerrada a càrrec d’Antoni Riera, catedràtic emèrit d’Història 
Medieval a la Universitat de Barcelona i membre de l’Institut 
d’Estudis Catalans.

Des de la salmorra a l’envasat al buit, en aquesta xerrada es parlarà so-
bre les tècniques de conservació d’aliments al llarg de la història. Veurem 
les circumstàncies que han portat a les diferents poblacions a crear noves 
maneres de conservar els aliments segons factors com el clima, l’econo-
mia o el gust.

HERÈNCIES CULINÀRIES DE L’ORIENT MITJÀ
Dilluns, 22 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Activitat gratuïta. Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Joan Carles Pastor

A principis del segle VIII, poblacions àrabs procedents de l’Orient Mitjà van 
arribar a la península Ibèrica portant amb elles productes com els cítrics, 
l’arròs, les xufes, les albergínies, el sucre o els espinacs i noves tècniques 
culinàries. Segles després conservem aquest llegat gastronòmic. En aquest 
taller elaborarem receptes originals de l’època andalusí amb productes que 
formen part de la nostra dieta habitual.

LA CUINA DELS BONS HÀBITS

CICLE MALES HERBES A LA CUINA

PLANTES SILVESTRES COMESTIBLES 
A MONTJUÏC
Dimecres, 17 de maig, de 18.30 h a 21.30 h
Activitat gratuïta.
Itinerari-taller a càrrec de Marc Talavera, de Mediviu

Molt més a prop del que ens pensem hi trobem un gran nombre d’espècies 
útils i delicioses que ens poden ajudar a fer una cuina creativa i saludable. 
Vine a descobrir-les i també a tastar-les en aquesta sortida amb taller de 
cuina inclòs.

CUINA AMB MALES HERBES
Dimecres, 24 de maig, de 18.30 h a 21.30 h
Activitat gratuïta.
Suplement per a ingredients: 4 €
Tallerista: Marc Talavera, de Mediviu

Males herbes, de debò que es mengen? Per descomptat que sí, i a més 
a més són molt bones! Vine a aquest taller i descobriràs com fer tot tipus 
de plats boníssims amb aquestes espècies de plantes. T’atreveixes amb 
l’amanida de roselles, la truita d’ortigues o la crema de borratja?

MALES HERBES: UN MENJAR 
PER DESCOBRIR
Dimarts, 30 de maig, de 18 a 20 h
Activitat gratuïta. 
Recomanat a partir de 5 anys. Activitat en família.
A càrrec de Marc Talavera, de Mediviu

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES 
ALIMENTÀRIES
Dimecres, 31 de maig, a les 19 h
Activitat gratuïta.
Xerrada a càrrec de Iolanda Roma

Sabem quina diferència hi ha entre “al·lèrgia” i “intolerància” alimentària? 
Tothom hem sentit paraules com “gluten”, “lactosa”, o “pell de préssec”, 
com a vinculades a dos trastorns que van en augment en la nostra pobla-
ció, sobretot en la canalla. No obstant, en l’alimentació del dia a dia tots i 
totes hi estem exposades. En aquesta xerrada aprendrem a distingir-los, a 
conèixer els més freqüents i saber com afrontar-los, amb consells dietètics i 
tractaments naturals, que ens permetran gaudir d’una bona qualitat de vida.



POBLE-SEC A TAULA!

El projecte A Taula! Cicle de cultura i gastronomia acull entitats de l’àmbit 
social i col·lectius del barri amb necessitats i capacitats diverses que tro-
ben a la cuina del Centre Cívic El Sortidor un espai i una via des de la qual 
poden treballar valors i habilitats i compartir experiències. 

L’ESCOLA A TAULA!
L’alimentació forma part de la nostra educació i volem que la cuina sigui 
una aula més, on s’aprenguin les propietats dels ingredients i la manera de 
cuinar-los, on es treballi la participació, l’organització i la col·laboració. Con-
videm les escoles del barri a venir a la cuina del centre cívic a aprendre bons 
hàbits i a conèixer l’alimentació saludable d’una manera lúdica i divertida. 

HORT DEL SORTIDOR
El Centre Cívic El Sortidor posa a la disposició de veïns, veïnes, col·lectius 
i escoles les taules de cultiu. Si hi teniu interès, podeu contactar amb nos-
altres apropant-vos al centre cívic o, si ho preferiu, envieu un correu elec-
trònic a ccelsortidor@bcn.cat.

PRESENTA’NS LA TEVA PROPOSTA

Si et dediques al món de la gastronomia i tens idees innovadores i origi-
nals, presenta’ns la teva proposta. Envia-la a ccelsortidor@bcn.cat i indica 
al tema del correu “Proposta A Taula!”.

AGENDA

ABRIL

Dimarts 25 15.30 – 17.30 h Itinerari: La Llotja de Barcelona
Dimarts 26 19 – 20.30 h Itinerari: Paisatges comercials 
  del Poble-sec

MAIG
Dimarts 2 19 – 21 h Xerrada: La conservació dels aliments  
  des de l’Antiguitat fins als temps moderns

Dijous 4 18.30 – 21.30 h Tasta la primavera: pèsols i faves

Divendres 5 18.30 – 21.30 h Sucs energètics

Dissabte 6 11 – 12.30 h Visita als camps de cirerers

Dilluns 8 18.30 – 21.30 h  Aperitius creatius

Dimarts 9 18.30 – 21.30 h Ferments vegetals

Dimecres 10 19 – 21 h Xerrada: El pa artesanal

Dijous 11 19.30 – 21.30 h Chicken tikka massala

Divendres 12 18.30 – 21.30 h Sípia in pasta

Dilluns 15 18.30 – 21.30 h Amanides catalanes

Dimarts 16 18 – 21 h Tapes japoneses

Dimecres 17 18.30 – 21.30 h Itinerari-taller: Plantes silvestres 
  comestibles a Montjuïc

Dijous 18 18.30 – 21.30 h Proteïnes vegetals: tofu, seitan, tempeh

Dilluns 22 18.30 – 21.30 h Herències culinàries de l’Orient Mitjà

Dimarts 23 18 – 21 h Postres japoneses

Dimecres 24 18.30 – 21.30 h Cuina amb males herbes

Dijous 25 19.30 – 21.30 h Flams

Divendres 18 – 21 h Taller de pa sense gluten

Dissabte 27 10.30 – 13.30 h Paelles i arrossos imprescindibles

Dilluns 29 18.30 – 21.30 h Receptes amb iogurt

Dimarts 30 18 – 20 h Males herbes: un menjar per descobrir

Dimecres 31 19 – 21 h Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

JUNY
Dijous 1 18.30 – 21.30 h Concentrat de mar: musclos, 
  cloïsses i altres closques

Dimecres 7 18.30 – 21.30 h Gaspatxos

Dijous 8 18.30 – 21.30 h Tasta la primavera: la cirera

Divendres 9 18 h – 21 h Coques i pizzes sense gluten

Dilluns 12 18.30 – 21.30 h  Coca de Sant Joan

Dimarts 13 18 – 20 h Cuina per anar de pícnic 

Dimecres 14 18.30 – 21.30 h  Cuina de mar i muntanya

Dijous 15 18.30 – 21 h Tasta els 10 anys d’A taula!



ADREÇA

Centre Cívic El Sortidor
Plaça del Sortidor, 12 – 08004 Barcelona – Tel. 934 434 311 
ccelsortidor@bcn.cat – ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor 
Barcelona Wi-Fi

INSCRIPCIONS

De dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 21.00 h.
A partir del 3 d’abril.
Pagament:
Es podrà fer en efectiu o amb targeta en el moment de formalitzar-hi la 
inscripció.
L’import del suplement dels tallers es farà efectiu en el moment de 
formalitzar-hi la inscripció.
Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import del taller ni del 
suplement per a ingredients o materials.
En cas de no assistir a les activitats que necessiten inscripció prèvia, 
cal comunicar-ho al centre cívic. La seva plaça pot ser utilitzada per 
persones que estan en llista d’espera. 
Reducció i subvenció dels imports als tallers: per a més informació, 
adreceu-vos al mateix centre.
Oficina tiquet rambles. Inscripcions presencials al Palau de la Virreina. 
La Rambla, 99. Horari: de dilluns a diumenge, de 10 a 20.30 h
Inscripcions en línia: 
https://elsortidor.inscripcionscc.com/ccivic/
Places limitades: els grups han de tenir un mínim de persones inscrites 
perquè es puguin impartir.

Taller adaptat per a persones amb discapacitat auditiva. Es disposa-
rà, si se’n fa la demanda prèvia, d’ajudes tècniques per a persones 
usuàries de pròtesis auditives i d’intèrpret en llengua de signes.

TRANSPORTS

Metro: Poble Sec (L3) i Paral·lel (L2 i L3)
Autobusos: 20, 21, 36, 37, 55, 91, D20, H14, V11
Bicing: Elkano, 64 (Estació 235)
 Pg. de l’Exposició – Blasco de Garay (Estació 234)

lameva.barcelona.cat/sants-montjuic

Districte de
Sants-Montjuïc 


