
Cicle de cultura i gastronomia
Centre Cívic El Sortidor



10 anys d’A TAULA! Cicle de cultura i gastronomia
L’any 2007 naixia al Poble-sec el projecte de divulgació gastronòmica A taula! Cicle de cultura i gastronomia. La cuina del Centre Cívic El Sortidor 
es convertia en un espai on aprendre, gaudir i compartir al voltant del menjar. Enguany, A taula! celebra 10 anys elaborant receptes i creant vincles.
Dissabte 30 de setembre, d’11 a 20 h · Plaça del Sortidor

ESPAI A TAULA!
11 a 20 h
Punt d’informació.
Llibreria gastronòmica amb la col·laboració de la 
Biblioteca Francesc Boix. 
Espai de ràdio a càrrec de Radioactius, la ràdio co-
munitària del Poble-sec.

ESPAI LA FERMENTADORA
11 a 14 h i de 16 a 19 h 
Un projecte de Nyamnyam
Espai actiu i transgeneracional on compartirem col-
lectivament aprenentatges sobre la fermentació. Al 
llarg del matí, es realitzarà un taller obert d’elabora-
ció de kimchi, xucrut, kombucha, adobats de ver-
dures, probiòtic de gingebre... Porteu pots de vidre!
A les 16 h farem miso i ràdio, amb la col·laboració 
d’Aviv Kruglanski i de Radioactius. 
A les 17 h hi haurà l’activitat Visca el menjar lliure!, 
on intercanviarem menjar fet a casa, de collita prò-
pia o recol·lectat. Per a aquesta activitat cal inscrip-
ció prèvia al centre cívic.

ESPAI DE CUINA

ESMORZAR SALUDABLE
11 a 11.45 h 
A càrrec de Mercè Homar, de mesquemenjar
Activitat adreçada a públic familiar.
Les receptes ràpides, senzilles i saludables per a 
la canalla... existeixen! Veniu a descobrir entrepans 
amb patés vegetals o melmelades i deliciosos bols 
de cereals amb fruites de temporada i ingredients 
sorpresa!

TASTET DE MAR 
12 a 12.45 h
A càrrec d’Anna Bozzano, d’El peix al plat
El peix, si és de proximitat, de temporada i pescat 
de manera artesanal, millor que millor. Preparem 
un tastet amb pop blanc i gust de mar Mediterrani!

TAST DINÀMIC DE VINS (Speed tasting)
13 a 13.45 h
A càrrec de Cèsar Matas
Una immersió de cinc minuts en cada un dels vins 
que es presentaran al llarg d’aquest tast dinàmic. 
Degustareu vins de diferents cellers mentre aneu 
identificant-ne les diferències.

CAFÈ TERTÚLIA
16.30 a 17.45 h
A càrrec de Radioactius.
Conversarem amb persones convidades sobre in-
quietuds i interessos al voltant de l’alimentació i de 
la gastronomia al Poble-sec, acompanyades d’un 
cafè i de begudes ecològiques preparades per Bar-
rinar cap a la sostenibilitat.

GELAT ARTESÀ
18 a 18.45 h
A càrrec de Maria Alcolado, de mesquemenjar 
Pensem en una base de musli, un centre de fruita 
gelada de temporada i una cobertura que deixarem 
a la lliure imaginació... Recuperem l’hàbit saludable 
de berenar!

CONFERÈNCIA SENSORIAL:
COM FUNCIONA EL GUST?
19 a 20 h 
A càrrec d’Ada Parellada, restauradora
Tastar, olorar, mirar, tocar... tots els sentits condicio-
nen el gust. Participareu activament en aquesta con-
ferència experimental, tot descobrint els vostres límits 
gustatius i aprenent a distingir aromes, olors, gustos i 
textures que abans no us havien cridat l’atenció! 

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR
Plaça del Sortidor, 12 · 08004 Barcelona
Tel. 934 434 311 · ccelsortidor@bcn.cat

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor
facebook/centrecivic.elsortidor
facebook/A TAULA_Cicle de cultura i gastronomia

Li recordem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que ens ha facilitat queden incorporades a un fitxer titularitat de CALAIX 
DE CULTURA S.L., que és la responsable. Aquest fitxer té com a finalitat mantenir-lo informat dels serveis culturals que ofereixen els nostres centres cívics. 
L’informem que, si és el cas, les dades personals se cediran a l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar la prestació d’aquest servei. En el cas que 
hagi facilitat dades de tercers, vostè s’obliga a informar-los de la present clàusula i a obtenir el consentiment pel tractament d’aquestes. 
Té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de  dades de caràcter personal dirigint-se a CALAIX DE CULTURA amb 
domicili al carrer Diputació 185, pral. 1a, 08011 de Barcelona o enviant un e-mail a la direcció calaixdecultura@calaixdecultura.com en qualsevol moment. 
En el seu cas pot sol·licitar no rebre comunicacions electròniques adreçant-se a la direcció electrònica assenyalada en qualsevol moment.


