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GRATUÏT

TAQUILLA INVERSA

NOVETATG

TI

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?

ARGENTINA

La corona espanyola crearia el Virregnat del Riu de 
la Plata, entitat que, a partir de la Revolució de Maig 
del 1810, va esdevenir un Estat independent amb el 
nom de Províncies Unides del Riu de la Plata. Amb 
territoris de l’actual Argentina,Uruguai i Bolívia.
La declaració oficial d’independència, del 9 de juliol 
del 1816 i la derrota militar de les forces espanyoles 
el 1824, formalitzaren el naixement de l’Estat federal 
que en l’actualitat es coneix com Argentina.
Durant anys l’ immigració europea que arribava al 
Port de la Plata, va sacsejar la realitat precolombina. 
D’aquella amalgama d’idiomes i cultures naixeria 
amb el temps una identitat pròpia.
A través del folklore interior i el vell castellà que els 
unificava i els vinculava a la resta del continent, 
sentien d’alguna manera la vocació d’aquella Pàtria 
gran que van imaginar Sant Martín i Bolívar.

La cultura argentina té doncs, el seu origen en la 
mescla d’unes altres cultures, i el Tango representa 
com cap altre, aquesta essència d’una nació cons-
truïda amb l’anar i venir portuari.

NORMATIVA ESPECÍFICA 
PROGRAMACIÓ CULTURAL:

· L’aforament en totes les activitats és limitat. 
Respecteu l’ordre d’arribada. 
· Els espectacles a la taquilla inversa l’espectador és 
qui decideix , un cop vista l’obra, pagar el que con-
sideri oportú i just. És un exercici de responsabilitat 
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

MAIG

CONFERÈNCIA TANGO: GÉNESIS E INMIGRACIÓN DIMECRES, 16 DE MAIG a les 19 h

TEATRE VIDAS DE MUJERES DIMECRES, 23 DE MAIG a les 19 h

CONFERÈNCIES EL TANGO ROMANZA DIMECRES, 23 DE MAIG a les 19 h

VIU LA MÚSICA GABRIEL VALLONE DIVENDRES, 25 DE MAIG a las 20 h

CONFERÈNCIA TANGO DIMECRES, 30 DE MAIG a les 19 h

VIU LA MÚSICA REMEMBRANZA DIJOUS, 31 DE MAIG a les 19 h

AGENDA

JUNY

CONFERÈNCIA LA EMPREMTA CATALANA A L‘ARGENTINA DIMARTS, 5 DE JUNY a les 19 h

EXPOSICIÓ DE TANGO I LLUNES DEL 7 AL 27 DE JUNY

CONCERT PROYECTO ARACA DIJOUS, 7 DE JUNY a les 20 h

CONCERT GUIDO DI BLASI NTP DIJOUS, 14 DE JUNY a las 20 h

CONCERT KUREPÍ DIJOUS, 21 DE JUNY a les 20 h
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EXPOSICIONS

DE TANGO I LLUNES

DEL 7 AL 27 DE JUNY
Un projecte pictòric de Susana Negri

Amb traç àgil, la pintura balla (...) el moviment i el 
color, manen sobre la figura, i l’espectador viatja 
sense esforç al Buenos Aires bohemi, en el qual 
Negri s’inspira. I és que aquesta artista plàstica no 
únicament transmet i defensa sobre llenç aquest gè-
nere, sinó que també ho fa sobre l’escenari, de la 
qual podrem gaudir-ne amb el seu conjunt (Proyecto 
Araca el 7 de juny)

VIDAS DE MUJERES
TI

DIJOUS, 17 DE MAIG
A les 19 hores

“Vidas de mujeres” és un concert teatralitzat 
amb retalls de diferents dones, a través de l’ hu-
mor i amb els tangos com a fil conductor. His-
tòries d’amor i de desamor, de desacords a 
traves de l’emoció de la música. Un espectacle di-
ferent amb tot el sabor de l’Argentina. Intèrprets.  
Lucila Laske” Tili” cantant i actriu i Claudio César,guitarra
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GABRIEL VALLONE, TANGO Y ALGO MÁS
TI

DIVENDRES, 25 DE MAIG
A las 20 hores

Gabriel Vallone i el seu “Tango y algo más”, acon-
segueix atrapar al públic portant-los a un món de 
variades emocions, a través de les seves paraules 
i la interpretació de tangos, valsecitos, milongas, 
boleros i balades, recolzat per un piano d’excel·lèn-
cia i la elegància dels ballarins que donen el toc de 
moviment, a través de la sensualitat, la picardia i la 
simplicitat d’una còmplice abraçada. “El cant capti-
vador d’una veu masculina i el màgic diàleg entre 
el piano i ballarins, formen aquest xou, que pretén 
estremir i emocionar de principi a fi.” Intèrprets.  
Gabriel Vallone, veu; Alejandro Di Costanzo; piano; 
Cecilia Segado i Giovanni Corral, ballarins
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PROYECTO ARACA
TI

DIJOUS, 7 DE JUNY
A las 20 hores

Música argentina contemporània, jazz i nou tango, 
amb veu pròpia i so personal, on la cantant Susa-
na Negri, el guitarrista Peter Lemberg, Alejandro 
Fränkel al contrabaix, Pablo Giménez en la flauta 
traversera i Pablo Cruz en percussió, recorren els 
escenaris de Catalunya amb una proposta de fusió 
actual, desacomplexada i intimista. Intèrprets.
Susanta Negri, veu; Alejandro Fraänkel, contrabaix;
Pablo Giménez, flauta travessera; Pablo Cruz, bate-
ria i Peter Lemberg, guitarrista i compositor. Amb la
col·laboració de Darío Polonara al bandoneó.
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GUIDO DI BLASI NTP
TI

DIJOUS, 14 DE JUNY
A las 20 hores

Guido di Blasi (New Tango Poject) És una formació 
“atípica”, el grup revisa els orígens del Tango des 
d’una altra perspectiva, més fresca i renovadora, en 
combinació amb el Jazz, la proposta està enfocada 
a la música instrumental, a través de la qual el grup 
planteja una estètica musical innovadora. L’equili-
brada conjunció de Tango i Jazz, que Guido Di Blasi 
aconsegueix en les seves composicions, dóna com 
a resultat un repertori original i orgànic, capaç de 
captivar a un públic heterogeni i despertar la sensi-
bilitat musical de qui escolta, més enllà de les seves 
gustos. Intèrprets. 
Guido Di Blasi, Guitarra, Composició i Arranjaments; 
Darío Polonara; Bandoneó Xavi Castillo, Contrabaix; 
Ramiro Rosa, Bateria F
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KUREPÍ
TI

DIJOUS, 21 DE JUNY
A les 20 hores

Després d’un primer disc editat, “Pa’l que se va” 
(2013), on fan el seu particular homenatge a la cançó 
llatinoamericana, Kurepí dóna un nou pas endavant 
amb la formació ampliada de trio a quintet i l’enriqui-
ment de noves composicions que eixamplen els ho-
ritzons de la seva proposta. Noves sonoritats, noves 
cançons, nous companys de viatge i noves sensa-
cions a partir del respecte a la tradició, precisament 
per a transformar-la i mantenir-la ben viva. Intèrprets.  
Johanna Zohler, veu; Guillermo Gomez Alvarez, guita-
rra; Pablo Andrés Giménez, flauta travessera i flautes 
andines; Martín Laportilla, baix i Pablo Cruz, percussió.

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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CICLE DE CONFERÈNCIES

EL TANGO, MÉS D’UN SEGLE D’HISTÒRIA
AMB ROBERTO DAUS

G
Acompanya’ns a descobrir l’origen i la història del 
tango amb Roberto Daus, director i presentador de 
Milongueando, és membre de l’Acadèmia Nacio-
nal del Tango d’ Argentina, ha estat guardonat per 
la Societat d’Autors i Compositors de Música d’Ar-
gentina, és autor de llibres com “El tango, medio 
siglo en imágenes” i “Carlos Gardel, en imágenes”, 
i director del segell discogràfic “El Bandoneón”. A 
càrrec de: Roberto Daus, catedràtic de la Acadè-
mia Nacional del Tango de la República Argentina, 
Fundador de la primera radio de tango d’ Europa, 
i recentment nominat al Premi Ondas de la radio.  
Coordinació: Susana Negri, cantant i artista plàstica. 
Activitat gratuïta i aforament limitat. F

ot
og

ra
fia

: p
ix

ab
ay



12 13

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN

TANGO: GÉNESIS E INMIGRACIÓN

DIMECRES, 16 DE MAIG
A les 19 hores

EL TANGO ROMANZA

DIMECRES, 23 DE MAIG
A les 19 hores

TANGO. DE LA DÉCADA DE LOS 40 A ASTOR
PIAZZOLLA

DIMECRES, 30 DE MAIG
A les 19 hores

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN

CONFERÈNCIES

LA EMPREMTA CATALANA 
A L‘ARGENTINA

G
DIMARTS, 5 DE JUNY
A les 19 hores

Descobreix la relació entre Catalunya i Argentina 
amb un fascinant relat farcit d’imatges, anècdotes, 
històries i personatges sobre la presència des del 
segle XVIII dels catalans a la societat argentina.  
A càrrec de: Alfredo Álvarez, periodista i escriptor.
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CONFERÈNCIES
CONCERTS VIU LA MÚSICA

REMEMBRANZA, MELODIES 
D’AMÈRICA DEL SUR

TI
DIJOUS, 31 DE MAIG
A les 19 hores
Entrada lliure/ taquilla inversa

De la mà de la soprano Mercedes Gancedo i del 
guitarrista Bernardo Rambeaud, deixa’t transportar 
als sons i poemes de les terres sud-americanes 
amb compositors com Carlos Guastavino, Alberto 
Ginastera, Marlos Nobre, Heitor Villa-Lobos o Astor 
Piazzola. Intèrprets. 
Mercedes Gancedo, soprano. Bernardo Rambeaud, 
guitarra.
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MISCEL·LÀNIA CULTURAL

TALLERS I SEMINARIS

informació inscripcions tallers culturals i seminaris
DEL 5 AL 29 DE MARÇ 
Les inscripcions restaran obertes mentre 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.
Inici d’activitats: dilluns, 9 d’abril de 2018
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. F
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MICEL·LÀNIA. TALLERS CULTURALS

PERCUSSIÓ ARGENTINA

11 I 18 DE JUNY 
Dilluns de 18.30 a 21.30 h
Preu: 27.60 € (2 sessions)
Places: 18
A càrrec de: Pablo Cruz. Percussionista i baterista 

Descobreix la percussió argentina tot tocant i practicant 
(cadascú amb el seu nivell). Practicarem els ritmes bà-
sics que es toquen amb el bombo legüero i l’adaptació 
a instruments com el calaix i varis accessoris. 

MICEL·LÀNIA. TALLERS CULTURALS

ELS PLATS MÉS TÍPICS 
DE LA CUINA ARGENTINA

DEL 10 AL 24 DE MAIG
Dijous de 19.45 a 21.15 h
Preu: 20.70 € (3 sessions)
Material: 12 €
Places: 16
A càrrec de: Cecilia Ledesma

Aprendrem a elaborar els plats més típics de la gas-
tronomia argentina, com les empanades, la salsa 
tximitxurri, les carns i la pastafrola, i descobrirem la 
influència gastronòmica d’altres països en les dife-
rents zones d’Argentina. Cal dur davantal i tupper.
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INICIA’T AL TANGO ARGENTÍ AMB PARELLA

DEL 7 DE MAIG AL 4 DE JUNY
Dilluns de 18.30 a 20.30 h
Preu: 73.50 € preu per parella (4 sessions)
Places: 18
A càrrec de: Graciela i Osvaldo

Aprèn a seduir amb aquest ball misteriós i sensual. 
Inicia’t en una dansa irresistible, que t’ajudarà a mo-
bilitzar tot el cos i els sentiments d’una manera úni-
ca i profunda. Cal inscriure’s amb parella.
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TAI-TXI I TÈCNIQUES XINESES II NIVELL
N

DEL 12 D’ABRIL AL 14 DE JUNY
Grup B: dijous de 9.30 a 11 h
Preu: 68.95 € (10 sessions)
Places: 13
A càrrec d’Alicia López

Mitjançant aquestes tècniques mil·lenàries de movi-
ments harmònics,  treballarem per mantenir la flexi-
bilitat i el benestar corporal, conservant la sensació 
de vitalitat. Cal haver practicat algun cop el Tai-Txi. 
Cal dur manta o tovallola.

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN

JIN SHIN JYUTSU 
N

DEL 9 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Dilluns d’11 a 12.30 h
Preu: 55.15 € (8 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 emocions i les reaccions 
del cos (en forma de molèsties, lesions, malalties i 
tot tipus d’afectacions). 

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN

TAI-TXI I TÈCNIQUES XINESES

DEL 9 D’ABRIL A L’11 DE JUNY 
Grup A: dilluns de 9.30 a 11 h
Preu: 55.15 € (8 sessions)
Places: 13
A càrrec d’Alicia López

Segueix practicant aquestes tècniques mil·lenàries 
de moviments harmònics,  on es treballa per man-
tenir la flexibilitat i el benestar corporal, conservant 
la sensació de vitalitat. La seva pràctica no té límit 
d’edat. Cal dur manta o tovallola.
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TALLER SHIATSU
N

DE L’11 D’ABRIL AL 13 DE JUNY
Dimecres de 19 a 20.30 h
Preu: 68.95 € (10 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. 

GIMBRA. GIMNÀSTICA BRASILERA

DEL 9 D’ABRIL A L’11 DE JUNY  
Dilluns de 19 a 20 h
Preu: 36.75 € (8 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

BOLLYFITNESS 

DEL 13 D’ABRIL AL 15 DE JUNY
Grup A: divendres de 12.30 a 13.30 h
Places: 18
Grup B: divendres de 18 a 19 h 
Places: 14
Preu: 45.95 € (10 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.

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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DANSA ORIENTAL

DEL 15 DE GENER AL 19 DE MARÇ
Dilluns de 18 a 19 h
Preu: 36.75 € (9 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

SALSA CUBANA AMB PARELLA II NIVELL 

DEL 9 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Dilluns de 21 a 22 h
Preu: 73.50 € preu per parella (8 sessions)
Places: 14
A càrrec de: Covadonga Viñas

Aprofundeix en les passes de la salsa cubana per 
anar introduint  diverses figures típiques. Cal inscriu-
re’s amb parella. Calen coneixements.

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN

SEVILLANES I OLÉ!

DEL 10 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Dimarts de 10.30 a 12 h
Preu: 62.05 € (9 sessions)
Places: 14
A càrrec de: Cristina Calderón

Segueix aprenent aquest ball típic del sud d’Espan-
ya! A més d’adquirir nocions d’aquest ball, ho passa-
rem bé i prendrem consciència del cos i la capacitat 
per relacionar-nos amb ell. Calen coneixements.
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RITMES LLATINS SENSE PARELLA

DEL 10 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Grup A: dimarts de 17 a 18 h
Preu: 41.35 € (9 sessions)

DEL 13 D’ABRIL AL 15 DE JUNY
Grup B: divendres d’11.30 a 13 h
Preu: 68.95 € (10 sessions)
Places: 14

A càrrec d’Ildefons Vilanova

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

DANSA AFROCARIBENYA
N

DEL 10 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Dimarts de 21 a 22 h
Preu: 41.35 € (9 sessions)
Places: 14
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 i en la música caribenya. 
Aquesta dansa és apta per totes les edats. 

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN

DANSA ORIENTAL AVANÇADA

DE L’11 D’ABRIL AL 13 DE JUNY
Dimecres de 18 a 19.30 h
Preu: 68.95 € (10 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 

DE L’11 D’ABRIL AL 13 DE JUNY
Dimecres de 19.30 a 20.30 h
Preu: 45.95 € (10 sessions)
Places: 18
A càrrec de: Eva Tallada

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. Calen coneixements bàsics de dansa 
del ventre/oriental o tribal.

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
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PINTURA JAPONESA II

DEL 6 D’ABRIL AL 15 DE JUNY
Dijous d’11.30 a 12.30 h
Preu: 45.95 € (10 sessions)
Places: 16
A càrrec de: Gemma Zaragüeta

Continua descobrint i experimentant amb la pintura 
japonesa. Una pintura naturalista que busca l’har-
monia. Calen coneixements. Cal dur bloc de dibuix 
DIN3, pinzell japonès i tinta Quink o tinta xinesa.

TALLER DE COOKING ENGLISH
N

DEL 10 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Dimarts de 12 a 13.30 h
Preu: 62.05 € (9 sessions)
Material: 25 €
Places: 15
A càrrec de: Joe Woodward

Endinsa’t en la cuina amb l’anglès. Descobreix com 
cuinar una deliciosa recepta alhora que practiques 
el teu anglès. Cal dur davantal i tupper. Cal tenir com 
a mínim el nivell intermediate. 

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN

CUINA DEL MÓN

DEL 10 AL 24 D’ABRIL
Dimarts de 19.15 a 21.15 h
Preu: 27.60 € (3 sessions)
Material: 9 €
Places: 18
A càrrec d’Aina Mir

Aprèn a elaborar plats del Marroc, de Tailàndia, França, 
Brasil i Austràlia entre molts d’altres. Farem plats típics 
de la zona, fàcils i gustosos. Cal dur davantal i tupper.

ESPECIAL CUINA THAÏ

13 D’ABRIL
Divendres de 19 a 21.30 h
Preu: 11.50 € (1 sessió)
Material: 8 €
Places: 18
A càrrec de: Diego Molina

La cuina thaï es una de les més reconegudes de 
tota Àsia i es caracteritza principalment per la seva 
gran barreja de sabors agre dolços i diferents espe-
cies. Cal dur davantal i tupper.

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN

F
ot

og
ra

fia
: p

ix
ab

ay

F
ot

og
ra

fia
: s

um
ie

F
ot

og
ra

fia
: p

ix
ab

ay

F
ot

og
ra

fia
: p

ix
ab

ay



28 29

VIATGE GASTRONÒMIC PER LA XINA

20 D’ABRIL
Divendres de 19 a 21.30 h
Preu: 11.50 € (1 sessió)
Material: 8 €
Places: 18
A càrrec de: Diego Molina

Apropa’t a la cuina xinesa i aprèn a fer el pollas-
tre cantonès amb ametlles, les gyozes xineses, 
els wantong, els arrossos xinesos i molt més!  
Cal dur davantal i tupper.

MENJAR SEGONS EL YING I YANG

5 DE MAIG
Dissabte de 10.30 a 13.30 h
Preu: 13.80 € (1 sessió)
Material: 5 €
Places: 16
A càrrec d’Escola de Cuina d’Eulàlia Fargas

Introdueix-te en l’equilibri alimentari segons aquests 
principis orientals. Explicarem les seves carac-
terístiques i cuinarem segons aquesta filosofia.  
Cal dur davantal i tupper.

ESPECIAL CUINA AMB WOK

27 D’ABRIL
Divendres de 19 a 21.30 h
Preu: 11.50 € (1 sessió)
Material: 8 €
Places: 18
A càrrec de: Diego Molina

El wok es una paella mil·lenària que utilitzen els 
xinesos. La seva forma permet cuinar d’una for-
ma ràpida , sana i senzilla els aliments. Aprèn tot 
el que necessites saber per utilitzar el teu wok.  
Cal dur davantal i tupper.

ESPECIAL CUINA DE MAR I MUNTANYA

11 DE MAIG
Divendres de 19.30 a 21.30 h
Preu: 9.20 € (1 sessió)
Material: 8 €
Places: 18
A càrrec de: Diego Molina

La cuina tradicional catalana s’ha fet conegu-
da a tot el món per la seva influencia medite-
rrània però, amb un segell propi que la fa es-
pecial. Aquest és el cas dels plats de mar i 
muntanya, únics a tot el món. Vine  i descobreix, 
a través de varies receptes, la història que hi ha 
darrera d’aquesta singular tradició tant nostra.  
Cal dur davantal i tupper.
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AMANIDES DEL MÓN

18 DE MAIG
Divendres de 19.30 a 21.30 h
Preu: 9.20 € (1 sessió)
Material: 8 €
Places: 18
A càrrec de: Diego Molina

Apropa’t i aprèn a fer les millors amanides del món i 
et mostrarem com trobar-li l’equilibri amb adequades i 
diferents vinagretes i salses. Cal dur davantal i tupper.

CUINA ITALIANA

19 DE JUNY
Dimarts de 18 a 21 h
Preu: 13.80 € (1 sessió)
Material: 4 €
Places: 16
A càrrec d’Alicia Orellana de “La Mamma Alicia”

Farem un recorregut per quatre regions d’Itàlia a 
través de la seva gastronomia, elaborant plats em-
blemàtics i fàcils de fer. Cal dur davantal i tupper.

CUINA MARROQUÍ

5 I 12 DE JUNY
Dimarts de 19 a 21h
Preu: 18.40 € (2 sessió)
Material: 6 €
Places: 16
A càrrec de: Mohammed Hicham Britel

Seminari teòric i pràctic en el que aprendrem a cuinar 
plats típics marroquí i a rostir els diversos ingredients 
i especies tradicionals. Cal dur davantal i tupper.

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN 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

MÉS INFORMACIÓ
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L5 CAMP DE L’ARPA

L1 NAVAS

Ptge. Dr. Torent, 1 08027 Barcelona Tel. 93 349 35 22
Bus: H8, 62, 117, 192 i N3
Metro: Camp de l’Arpa (L5), Navas (L1)


