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ÍNDEX

LLEGENDA

Portada: ccnavas
GRATUÏT NOVETATG

BENVINGUTS I BENVINGUDES

Aquest és un nou projecte del Centre Cívic Na-
vas. Un projecte fet amb el cor, amb molta il•lusió. 
Volem fer un treball conjunt amb diferents entitats 
de la ciutat de Barcelona per donar a conèixer les 
cultures del món com un valor, una invitació a can-
viar la nostra mirada, a transformar les dificultats en 
oportunitats, a donar valor a tot allò que ens uneix i 
aprendre un dels altres. La diversitat és riquesa! Ens 
acompanyes?

NORMATIVA ESPECÍFICA PROGRAMACIÓ 
CULTURAL:

• L’aforament en totes les activitats és limitat. Res-
pecteu l’ordre d’arribada. 
• Els espectacles a la taquilla inversa l’espectador 
és qui decideix , un cop vista l’obra, pagar el que 
consideri oportú i just. És un exercici de responsa-
bilitat i maduresa on l’espectador és qui estableix el 
preu de l’entrada. 
• Podeu consultar la descripció ampliada de les acti-
vitats a la web ccnavas.cat.
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AGENDA

OCTUBRE 

EXPOSICIÓ LALOLA D’ÁFRICA  DEL 5 AL 30 D’OCTUBRE 

MÚSICA I DANSA NDIONE MICHEL DOUDOU DIVENDRES, 6 D’OCTUBRE A les 19.30 hores

CONFERÈNCIES CATALANS A GUINEA... DILLUNS, 9 D’OCTUBRE A les 19 hores

CONCERT MARGA MBANDE DIVENDRES, 20 D’OCTUBRE A les 20 hores

CONFERÈNCIES ELS NIGERINS A EUROPA... DILLUNS, 23 D’OCTUBRE A les 19 hores 

NOVEMBRE 

CONFERÈNCIES RWANDA 23 ANYS DESPRÉS DILLUNS, 6 DE NOVEMBRE A les 19 hores

ACTIVITATS FAMILIAR MASCARES AFRICANES DIVENDRES 10 DE NOVEMBRE A les 17.15 hores

ACTIVITATS FAMILIAR AL RITME DELS TAMBORS! DIVENDRES, 10 NOVEMBRE A les 18.30 hores

MÚSICA I DANSA NGOMEZ NOKASS DIJOUS, 16 DE NOVEMBRE A les 19.30 hores

CONFERÈNCIES TERAPEUTES DE L’ÀFRICA DILLUNS,  20 DE NOVEMBRE A les 19 hores
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AGENDA

DESEMBRE

CONCERT NAKANY KANTÉ DIJOUS, 14 DE DESEMBRE

CONCERT BETTY AKNA DIJOUS, 21 DE DESEMBRE A les 19.30 hores
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DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN

EXPOSICIÓ 
LALOLA D’ÀFRICA “UN BON TROS DE COLOR” 

DEL 5 AL 30 D’OCTUBRE 
Vestíbul 

Lalola confecciona artesanalment teixits amb cotó 
procedent de l’Oest africà. A partir de dissenys pro-
pis i utilitzant teles de cotó (wax) que escull curo-
sament en els mercats de Senegal, Mali, Guinea, 
Mauritània, Lalola crea teixits per adults i per infants, 
sempre en una línia que es vol petita, propera, i de 
dins cap enfora. Mitjançant tècniques respectuoses 
amb el medi ambient i sota les directrius del segell 
oficial de Comerç Just.
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NDIONE MICHEL DOUDOU  
TI

DIVENDRES, 6 D’OCTUBRE 
A les 19.30 hores
Entrada lliure/ taquilla inversa 

Michel Doudou NDione és originari de M’Bour, Se-
negal. Artista polivalent, cantant, compositor, coreò-
graf i ballarí, ens portarà els ritmes i moviments del 
seu treball Djegalou. Ritmes i sons com el Mbalax, i 
el ball original del Senegal acompanyat de dos per-
cussionistes i kora (l’arpa d’Àfrica oest ). 

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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MARGA MBANDE   
TI

DIVENDRES, 20 D’OCTUBRE 
A les 20 hores 
Entrada lliure/ taquilla inversa 

Nascuda a Barcelona, d’ascendència guineana, 
Marga Mbande és una de les vocalistes que sobre-
surten en l’actual escena de cantants del país asso-
ciades a les sonoritats més negres. El soul, el funky, 
la música africana i també el jazz són alguns dels 
elements que conjuga en el seu cant, que beu tant 
de la tradició com de la modernitat. Marga Mbande 
és vocalista i lletrista, ex component del grup Dlux 
(2003-2013) i compta amb tres àlbums al mercat. 
En aquesta ocasió, la podrem escoltar acompanya-
da per set músics, i fent un viatge a les seves arrels 
africanes.

Intèrprets: Marga Mbande - Veu / Marc Ayza - bate-
ría / Denis Bilanin – teclats / Olushola al baix elèctric 
/ Jordi “Axoveta” Sanz - percussió / Al Pachyno – 
guitarra / Linda Maye i Mari Savela – Cors

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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NGOMEZ NOKASS   
TI

DIJOUS, 16 DE NOVEMBRE 
A les 19.30 hores
Entrada lliure/ taquilla inversa 

Ngomez Nokass són un huracà sonor. Els espec-
tadors es submergiran en un ritme frenètic i ple 
d’energia. Els músics bastonegen tambors sabar, 
djembés i tamas amb tal energia que els bastons 
s’estellen i salten trossos de fusta per l’aire. Tota la 
força del Senegal, a cop de timbal. Ferotge, seriós, i 
molta festa que es reforça en la dansa africanes que 
podrem gaudir en directe. 

Intèrprets: Mamdou Ngom, Oumar Ngom, Djibril 
Ngom, Séngane Ngom, Mor Ngom i Mami Mbengue. 

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN

NAKANY KANTÉ
TI

DIJOUS, 14 DE DESEMBRE 
A les 19.30 hores 
Entrada lliure/ taquilla inversa 

Afropop-mandinga, així defineix el seu estil la can-
tant guineana instal•lada a Sabadell. Naka te talent 
natural i una carrera musical prometedora, que es 
consolidà en un segon àlbum (Bidenou i kanakasi) 
on tornà a contagiar tota la seva alegria. L’olfacte 
pop és present, tot i que el baix elèctric sedueixen 
amb el balàfon, el djebé i d’altres instruments sub-
saharians ens recorden que és un disc 100% Africà. 
Força, frescor i una veu privilegiada. 

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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BETTY AKNA     
TI

DIJOUS, 21 DE DESEMBRE 
A les 19.30 hores 
Entrada lliure/ taquilla inversa 

 Si s’hagués de definir en una sola paraula a Bet-
ty Akna seria “veu”. La seva forma de cantar és un 
veritable llenç de colors amb tons ocres, càlids i bri-
llants. El seu estil, fusiona la calidesa del jazz, el 
sentiment del soul o l’espiritualitat del gospel amb 
la música africana i concretament de Guinea Equa-
torial d’on és originària. Guanyadora a la millor can-
tant inspiracional africana en els premis AFRIMA 
2015, és presidenta d’una associació infantil que 
utilitza la música com a mitjà de reinserció.

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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ACTIVITATS FAMILIARS 

TALLER DE MÀSCARES AFRICANES  
G

DIVENDRES 10 DE NOVEMBRE 
A les 17.15 h
A càrrec de: Marina Saez, arquitecte i il•lustradora, 
educadora del lleure
Edat recomanada: de 4 a 12 anys
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al 
tel. 93 349 35 22 o al correu ccnavas@bcn.cat 

Vine a fer la teva màscara africana i deixa’t seduir 
per la vistositat i els colors d’aquesta ancestral cultura.

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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AL RITME DELS TAMBORS!   
Dansa Africana 

G
DIVENDRES, 10 DE NOVEMBRE 
A les 18.30 h
Edat recomanada: de 4 a 12 anys

En Mamadou i l’Oumar Ngom són dos cosins se-
negalesos que, des de ben petits, toquen i ballen 
al ritme dels tambors. En aquesta activitat ens en-
senyaran com sona un sabar, un djembe i un tama 
i descobrirem com moure el cos al ritme d’aquests 
instruments. Si teniu ganes de ballar, veniu, que 
serà tot energia i somriures!  

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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CONFERÈNCIES

JORNADES SOBRE ÀFRICAELS AFRICANS A 
EUROPA: UNA LLARGA HISTÒRIA  G
Sovint, sembla que els africans acabin d’arribar a 
Europa i res més lluny de la realitat: els africans fa 
molt de temps que estan a Europa i hi estan per 
molts i diversos motius. Durant aquestes jornades, 
descobrirem la presència africana a Europa al llarg 
dels segles, però també en el context contempora-
ni, fent èmfasi no només en les imatges que ens 
arriben dels vaixells provinents de Líbia, sinó també 
en aspectes culturals, socials, artístics... i la seva 
influència a les ciutats europees.

A càrrec de: Centre d’Estudis Africans i Intercultu-
rals (CEA) i GESA (Grup d’Estudi de les Societats 
Africanes) de la Universitat de Barcelona. 

Coordinació: Jordi Tomàs i Albert Farré
Activitat gratuïta amb aforament limitat.

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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CATALANS A GUINEA, GUINEANS A CATALUNYA 

DILLUNS, 9 D’OCTUBRE 
A les 19 h
A càrrec de: Celeste Muñoz
 
ELS NIGERINS A EUROPA I EUROPA A NÍGER:
MIGRACIONS I FRONTERES 

DILLUNS, 23 D’OCTUBRE 
A les 19 h
A càrrec d’Oriol Puig

SITUACIÓ SOCIOPOLÍTICA A RWANDA
23 ANYS DESPRÉS DEL GENOCIDI. 

DILLUNS, 6 DE NOVEMBRE 
A les 19 h

A càrrec de: Firmin Dusabe

TERAPEUTES DE L’ÀFRICA OCCIDENTAL 

DILLUNS, 20 DE NOVEMBRE 
A les 19 hores
A càrrec de: Carme Campoy

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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MICEL·LÀNIA. TALLERS CULTURALS
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INFORMACIÓ INSCRIPCIONS 
TALLERS CULTURALS I SEMINARIS

DEL 5 DE SETEMBRE A L’1 D’OCTUBRE
Les inscripcions restaran obertes mentres hi hagi 
places.
Inscripcions web: a partir de a les 9.30 h.
Inscripcions presencials al centre: de dilluns a di-
vendres de 9.30 a 14 h i de 16 a 21 h.
Inscripcions presencials a l’Oficina Tiquet Rambles 
(Palau de la Virreina. La Rambla, 99): de dilluns a 
diumenge de 10 a 20.30 h.       
Inici d’activitats: dilluns, 2 d’octubre de 2017
Podeu consultar la descripció ampliada de les activi-
tats a la web ccnavas.cat.

NORMATIVA DE LES INSCRIPCIONS
Consultar la normativa de les inscripcions a la web.
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MICEL·LÀNIA. TALLERS CULTURALS
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TALLERS CULTURALS

Humanitats

DESCOBREIX EL CINEMA JAPONÈS

DEL 10 D’OCTUBRE AL 12 DE DESEMBRE
Dimarts de 18.30 a 20 h
Preu: 61.50 € (10 sessions)
Places: 18
A càrrec de: Guillermo Triguero

Vine a fer un fascinant viatge a través de les grans 
pel•lícules produïdes al Japó. Descobreix els grans 
autors i les obres clau des dels inicis fins a l’actualitat. 

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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LA VOLTA AL MÓN EN 9 DIES AMB GOOGLE 
EARTH

DEL 4 D’OCTUBRE AL 13 DE DESEMBRE
Dimecres de 19.30 a 20.30 h
Preu: 36.90 € (9 sessions)
Places: 18
A càrrec d’Andreu Blanch d’Assoc. Cultural Territori, 
Educació i Lleure

CATALUNYA PAM A PAM

DEL 4 D’OCTUBRE AL 13 DE DESEMBRE
Dimecres de 17.30 a 18.30 h
Preu: 41 € (8 sessions teòriques + 1 sortida)
Places: 18
A càrrec d’Andreu Blanch d’Assoc. Cultural Territori, 
Educació i Lleure

Us proposem recórrer virtualment diferents punts 
del nostre país i descobrir el paisatge, la geografia, 
la història i les identitats compartides. 

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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Salut i creixement personal

JIN SHIN JYUTSU 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE DESEMBRE
Grup A: dilluns d’11 a 12.30 h
Preu: 61.50 € (10 sessions)

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE DESEMBRE
Grup B: divendres de 17.15 a 18.45 h
Preu: 55.35 € (9 sessions)
Places: 14
A càrrec de: Marc Roca i la Cristina Villar, educadors 
i practicants titulats de Jin Shin Jyutsu al centre de 
salut PSICOJIN

El Jin Shin Jyutsu és l’art de treballar les nostres 
emocions i el nostre benestar amb els dits de les 
mans. Aquest antic art d’origen japonès estableix 

relacions clares entre les nostres emocions i les 
reaccions del nostre cos (en forma de molèsties, le-
sions, malalties i tot tipus d’afectacions). 

TALLER SHIATSU

DEL 4 D’OCTUBRE AL 13 DE DESEMBRE
Dimecres de 19 a 20.30 h
Preu: 55.35 € (9 sessions)
Places: 14
A càrrec d’Esteban Miñarro

El Shiatsu és un art terapèutic d’origen japonès 
orientat a potenciar i restablir la salut utilitzant les 
pressions amb dits i mans, els estiraments i les mo-
bilitzacions de les diferents parts del cos. 

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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TAI-TXI I TÈCNIQUES XINESES

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE DESEMBRE
Dijous de 9.30 a 11 h
Preu: 55.35 € (9 sessions)
Places: 13
A càrrec d’Alicia López

Mitjançant aquestes tècniques mil•lenàries, treballa-
rem per mantenir la flexibilitat i el benestar corporal. 
La seva pràctica no té límit d’edat. Cal dur manta o 
tovallola.

Expressió

GIMBRA. GINMÀSTICA BRASILERA

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE DESEMBRE 
Dilluns de 19 a 20 h
Preu: 41 € (10 sessions)
Places: 16
A càrrec d’André Torres

Gimbra és una activitat dirigida que barreja exerci-
cis de gimnàstica amb moviments de la Capoira per 
al manteniment, la tonificació i la relaxació del cos. 
Exercici i benestar, al so de l’esperit alegre del Bra-
sil. Cal dur tovallola i aigua.

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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BOLLYFITNESS 

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE DESEMBRE
Grup A: divendres de 12.30 a 13.30 h
Places: 18
Grup B: divendres de 18 a 19 h 
Places: 14
Preu: 36.90 € (9 sessions)
A càrrec de: Polly Casson

Fes exercici d’una manera dinàmica amb aquesta 
combinació de música hindú i l’estil zumba. Cal dur 
roba còmoda, tovallola i aigua.

Balls i danses

DANSA ORIENTAL

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE DESEMBRE
Dilluns de 18 a 19 h
Preu: 41 € (10 sessions)
Places: 18
A càrrec de: Johanna Lozada

Dansa ancestral que ens permet connectar amb 
l’essència femenina, equilibrant cos i ment. 

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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SALSA CUBANA AMB PARELLA II NIVELL 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE DESEMBRE
Dilluns de 21 a 22 h
Preu: 41 € (10 sessions)
Places: 14
A càrrec de: Covadonga Viñas

Aprofundeix en les passes de la salsa cubana per 
anar introduint,  diverses figures típiques. Cal ins-
criure-s’hi amb parella. Calen coneixements.

SEVILLANES I OLÉ!

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE DESEMBRE
Dimarts de 10.30 a 12 h
Preu: 61.50 € (10 sessions)
Places: 18
A càrrec de: Cristina Calderón

Segueix aprenent aquest ball típic del sud d’Espan-
ya! A més d’adquirir nocions d’aquest ball, ho pas-
sarem bé i prendrem consciència del cos i la capa-
citat per relacionar-nos amb ell. 

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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BALLS TROPICALS SENSE PARELLA

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE DESEMBRE
Dimarts de 12 a 13 h
Preu: 41€ (10 sessions)
Places: 14
A càrrec d’Elisabeth Castejón

Deixa’t endur per els diferents ritmes tropicals (sal-
sa, batxata, merengue, Samba, reguetton, etc.). 
Aprendrem els passos bàsics i el moviment corporal 
dels diferents estils. 

RITMES LLATINS SENSE PARELLA

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE DESEMBRE
Grup A: dimarts de 17 a 18 h
Preu: 41 € (10 sessions)
Places: 14

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE DESEMBRE
Grup B: divendres d’11.30 a 13 h
Preu: 55.35 € (9 sessions)
Places: 14

A càrrec d’Ildefons Vilanova

Aprèn els diferents estils llatins: merengue, salsa, 
batxata, cúmbia, txatxa-
txa, conga i mambo. No cal parella. 

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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DANSA AFROCARIBENYA

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE DESEMBRE
Dimarts de 18.30 a 20 h
Preu: 61.50 € (10 sessions)
Places: 18
A càrrec de: Nayan Jaimes

Introdueix-te en aquesta dansa dinàmica, amb molt 
“sabor” donat per la percussió i moviments inspirats 
en la influència africana en la música caribenya. 
Aquest dansa és apta per totes les edats. Cal portar 
ampolla d’aigua.

INICIACIÓ A LA SARDANA

DEL 4 D’OCTUBRE AL 13 DE DESEMBRE
Dimecres de 10.30 a 12 h
Preu: 49.20 € (8 sessions)
Places: 20
A càrrec de: Jose Luis Herrera

Dirigit a totes les persones interessades en el co-
neixement i pràctica de la sardana, tant en nivell 
inicial (com es balla, conceptes bàsics) com més 
avançat (comptar, repartir, interpretar). Classes 
teòriques i pràctiques en l’aprofundiment del món de 
la sardana (la cobla, les colles sardanistes, aplecs, 
ballades, concursos, etc.).  Vine a conèixer i gaudir 
de l’ampli món d’aquesta la nostra dansa. Sense lí-
mit d’edat.

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN



25

DANSA ORIENTAL AVANÇADA

DEL 4 D’OCTUBRE AL 13 DE DESEMBRE
Dimecres de 18 a 19.30 h
Preu: 55.35 € (9 sessions)
Places: 18
A càrrec de: Johanna Lozada

Treballem, a un nivell més profund, aspectes de la 
tècnica bàsica oriental alhora que, introduïm elements 
com el bastó i/o els cròtals. Calen coneixements.

TRIBAL FUSION 

DEL 4 D’OCTUBRE AL 13 DE DESEMBRE
Dimecres de 19.30 a 20.30 h
Preu: 36.90 € (9 sessions)
Places: 18
A càrrec de: Noelia Quirós

Endinsa’t en la versió de la dansa del ventre nas-
cuda als anys 90 als EUA  que fusiona estils com 
el jazz, el flamenc, el hip hop o les danses gitanes, 
entre d’altres.

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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Creativitat i recursos

PINTURA JAPONESA    

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE DESEMBRE
Dijous d’11.30 a 12.30 h
Preu: 36.90 € (9 sessions)
Places: 18
A càrrec de: Gemma Zaragüeta

La pintura japonesa és un dibuix a tinta. Per tant, 
són pintures monocromàtiques realitzades amb 
tinta xinesa que cerca l’harmonia amb la naturalesa. 
Cal dur bloc d’esboç DIN3, pinzell japonès i tinta 
Quink o tinta xinesa.

SEMINARIS 

CREATIVITAT I RECURSOS

LLENGUATGE I LITERATURA PERSA

DEL 4 AL 25 D’OCTUBRE
Dimecres de 19.30 a 21.30 h
Preu: 32.80 € (4 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Yalda Dalaee

Introdueix-te i descobreix els codis, les estructures 
i l’origen d’aquest idioma tant antic a través dels lli-
bres de poesia d’aquesta ancestral cultura, d’una 
manera fàcil i entretinguda.

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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TURISME: DESCOBRINT LA TERRA ANTIGA 
PERSA

DEL 19 D’OCTUBRE AL 9 DE NOVEMBRE
Dijous de 20 a 21.30 h
Preu: 24.60 € (4 sessions)
Places: 16
A càrrec de: Yalda Dalaee

Endinsa’t en aquest viatge a través de la història, 
la cultura i les tradicions de la Gran Pèrsia, i  aprèn 
quins són els punts d’interès imprescindibles (ba-
sars, la Ruta de la Seda,, etc) i els més bells pa-
ratges, pobles pintorescs on, encara ara, mantenen 
tradicions ancestrals. 

MAQUILLATGE IRANÍ. 
LA SEDUCCIÓ DE LA MIRADA

DEL 9 AL 23 D’OCTUBRE
Dilluns de 19.30 a 21.30 h
Preu: 24.60 € (3 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Yalda Dalaee

Les dones d’Iran consideren els ulls com la part més 
bonica de la seva cara. S’apliquen el maquillatge de 
manera que l’atenció de l’espectador es dirigeix els 
seus ulls i són expertes en donar l’arc de les celles la 
forma perfecta. sense danyar la pell pròxima dels ulls. 
T’ensenyarem com aplicar correctament les tècniques 
per fer que els teus ulls es vegin preciosos. Cal portar 
pinces, raspall de celles, llapis de celles, tisores pe-
tites, llapis negre d’ull (interior), mirall de peu, pinzell 
de pèl pel eyeliner, màscara de pestanyes, tovalloletes 
desmaquillants, etc. Demanar més indicacions.

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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Cuina i gastronomia

L’ART DE LA PIZZA!

5 D’OCTUBRE
Dijous de 18.30 a 21.30 h
Preu: 12.30 € (1 sessió)
Material: 4 €
Places: 18
A càrrec d’Alicia Rolon

Aprèn a fer la massa, i els diferents formats que li 
podem donar a la pizza. Quina cocció és l’adequada 
per cadascuna i com les podem farcir. Cal dur da-
vantal i tupper.   

VIATGE GASTRONÒMIC PER LA XINA I JAPÓ

6 I 13 D’OCTUBRE
Divendres de 19 a 21 h
Preu: 16.40 € (2 sessions)
Material: 10 €
Places: 18
A càrrec de: Diego Molina

Descobreix les receptes més significatives de la 
cuina japonesa i xinesa com el pollastre cantonès 
amb ametlles, les gyozes, els wantong, els arrossos 
xinesos i molt més! Cal dur davantal i tupper.

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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GAUDEIX DE LA CUINA IRANÍ

14 D’OCTUBRE
Dissabte de 10.30 a 13.30 h
Preu: 12.30 € (1 sessió)
Material: 6 €
Places: 14
A càrrec de: Yalda Dalaee

Farem un recorregut per la gastronomia d’Iran de la 
mà d’una chef persa. Aprendrem plats típics, trucs 
i com utilitzar les especies tant característiques 
d’aquesta cuina. Cal dur davantal i tupper.

ESPECIAL CALDERETES

10 DE NOVEMBRE
Divendres de 19.30 a 21.30 h
Preu: 8.20 € (1 sessió)
Material: 12 €
Places: 18
A càrrec de: Diego Molina

Endinsa’t en la cuina tradicional. Aprèn a fer una 
caldereta marinera de llagosta, típica de Menorca 
i una altra de xai típica aragonesa. Cal dur davantal 
i tupper.

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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CUINA DEL MEDITERRANI

14 I 21 DE NOVEMBRE
Dimarts de 17 a 19 h
Preu: 16.40 € (2 sessions)
Material: 6 €
Places: 18
A càrrec d’Aina Mir

Descobreix les receptes amb tot el que ens regala 
la dieta mediterrània, com les verdures, els llegums, 
els cereals, el pa i l’oli d’oliva, prepararem plats de 
diferents zones, com ara, d’Itàlia, de Tunísia, d’Al-
gèria, de Grècia, de Turquia, i també de les Balears 
i Catalunya. Cal dur davantal i tupper.

EMPANADES ARGENTINES

30 DE NOVEMBRE
Dijous de 18.30 a 21.30 h
Preu: 12.30 € (1 sessió)
Material: 4 €
Places: 18
A càrrec d’Alicia Rolon

Les empanades argentines és un dels plats més tí-
pics d’aquest bonic país. Aprendrem a fer la massa, 
els farcits i com cuinar-les perquè quedin cruixents i 
saboroses. Cal dur davantal i tupper.

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN

F
ot

og
ra

fia
: P

ix
ab

ay

F
ot

og
ra

fia
: P

ix
ab

ay



31

KUCHEN & PLÄTZCHEN
PASTISSERIA NADALENCA ALEMANYA

11 I 18 DE DESEMBRE
Dilluns de 18.30 a 21 h
Preu: 20.50 € (2 sessions)
Material: 8 €
Places: 18
A càrrec de: Marlene Krause

Aprèn com fer els millors pastissos nadalencs 
de la cuina germànica, i mentre preparem un 
Christstollen o Lebkuchen anirem aprenent algunes 
paraules i ingredients en alemany, ampliant el nostre 
vocabulari, relacionant les paraules amb sabors, 
eines, ingredients. Cal dur davantal i tupper.

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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MAPAADREÇA

HORARIS

ccnavas.cat 
ccnavas@bcn.cat 
twitter.com/navascc
facebook.com/ccnavas
instagram.com/ccnavas

Dilluns a divendres de 9.30 h a 14 h i de 16 h a 22.30 h
Dissabtes de 10 a 14 h
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Ptge. Dr. Torent, 1 08027 Barcelona Tel. 93 349 35 22
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Metro: Camp de l’Arpa (L5), Navas (L1)


