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A TAULA! Cicle de cultura i gastronomia és el projecte sin-
gular del Centre Cívic El Sortidor. Un espai per a gaudir del 
món gastronòmic amb la programació de tallers, activitats 
culinàries innovadores i iniciatives sostenibles. 

Us convidem a conèixer i tastar la programació de tardor.

Que vagi de gust!

ACTIVITATS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

TALLERS AMB PRODUCTES ECOLÒGICSECO

TALLERS DE CUINA VEGETARIANA

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

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

TARDOR A TAULA
Monogràfics al voltant dels productes de temporada.

CUINANT VINCLES
La cuina ha estat històricament un espai de trobada on s’han pensat i ela-
borat receptes per transformar realitats i generar canvis socials. Al voltant 
dels fogons coneixerem vivències i experiències compartides i cuinarem 
ingredients d’orígens diversos amb històries concretes.

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 mitjançant conferències 
i tallers adreçats al públic en general.

PLATS FORTS
Descobrirem interessants maridatges entre la gastronomia i altres formes 
d’expressió artística.

NADAL A TAULA
Monogràfics on coneixereu diferents tradicions gastronòmiques i apren-
dreu a preparar àpats per deixar bocabadats familiars i amistats durant 
aquestes festes.

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.

ITINERARIS GASTRONÒMICS
Sortides relacionades amb la gastronomia per poder comprovar perso-
nalment com s’elaboren diferents productes i conèixer la història d’indrets 
interessants i singulars.

INSCRIPCIONS

De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.
A partir del 30 d’agost de 2018

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 feta la inscripció no es retornarà l’import del taller ni del suple-
ment per a ingredients o materials.
En cas de no assistir a les activitats que necessiten inscripció prèvia, 
cal que ho comuniqueu al centre. La vostra plaça pot ser utilitzada per 
persones que són a la llista d’espera. 
Reducció i subvenció dels imports als tallers: per a més informació, 
adreceu-vos al mateix centre.

Es recomana llegir detingudament els continguts de les activitats de cuina per 
veure la idoneïtat dels aliments que s’elaboraran. En cas d’al·lèrgies o into-
leràncies alimentàries cal avisar el tallerista en el moment d’inici de l’activitat. 

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 dispo-
sarà, si se’n fa la demanda prèvia, d’ajudes tècniques per a perso-
nes usuàries de pròtesis auditives i d’intèrpret en llengua de signes.

EN FAMÍLIA

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Es recomana portar davantal i carmanyola.



L’AULA DEL GURMET

CREMES I SOPES D’ARREL
Dimarts 9 d’octubre, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a 
ingredients: 5 €
Tallerista: Jordi Rey

Les arrels són literalment dipòsits de vitamines i 
minerals. La pastanaga, el moniato, el gingebre, 
el nap, la xirivia i la remolatxa són excel·lents in-
gredients per a la cuina, no només pel seu alt 
contingut en nutrients sinó també pel toc dolç que 
aporten a les receptes. En aquest taller, posarem 
damunt la taula aquest aliment de sota terra i co-
neixerem noves receptes per fer durant la tardor.

CUINA VEGETARIANA DE TARDOR
Dimarts 16 d’octubre, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Maria Alcolado

Esteu reduint el consum d’aliments d’origen animal i voleu saber quins ali-
ments no poden faltar al vostre plat? Veurem com és possible portar una 
alimentació saludable i rica en nutrients basada només en aliments vege-
tals. Parlarem de les diferències entre les proteïnes animals i les vegetals 
i prepararem plats de tardor amb verdures i hortalisses, cereals integrals, 
llegums, fruita i fruita seca.

ESPECIAL BONÍTOL
Divendres 19 d’octubre, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Anna Bozzano

El bonítol és un peix de temporada i de les nostres costes; es tracta d’un 
peix blau molt versàtil a la cuina. La seva carn és ferma, delicada i plena 
d’aroma i a més, és rica en omega3. Les seves possibilitats culinàries són 
molt àmplies, des de marinats fins a guisats, elaborarem noves receptes per 
poder cuinar de diferents maneres aquest peix del Mediterrani.

SOPES TAILANDESES
Dilluns 22 d’octubre, de 19.30 a 21.30 h
Preu: 9,95 €. Suplement per a ingredients: 6 € 
Tallerista: Agnès Dapère

Des de Tailàndia, us portem unes receptes de tom delicioses amb llet de 
coco. La cuina tailandesa fa una barreja dels cinc gustos fonamentals: el 
dolç, el picant, l’agre, l’amarg i el salat. Prepararem un brou molt gustós de 
gambes pel Tom Yum Goong i descobrirem l’aroma especial de la galanga 
amb el Tom Kha Gai. 

CUINA CRIOLLA
Dimarts 23 d’octubre, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Joan Carles Pastor

Al segle XIX molts catalans van marxar al Carib per trobar-hi una vida millor. 
Molts d’ells van fer fortuna amb el comerç de rom, teixits, sucre, cacau… i 
anys després van tornar a Catalunya i es van instal·lar en boniques cases 
modernistes. Amb ells també van portar una nova manera de cuinar que 
combinava les antigues receptes catalanes amb els nous i exòtics produc-
tes americans. En aquest taller aprendrem els fonaments de la cuina criolla 
i farem plats de fusió entre plats catalans i exòtics ingredients caribenys.

FERMENTS VEGETALS
Dilluns 29 d’octubre, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Equip Prabhu Sukh

El ferment és un mètode de conservació d’aliments comú a totes les cul-
tures. A més de conservar, el ferment dona als aliments unes propietats 
probiòtiques molt beneficioses per a l’organisme i, a nivell organolèptic, 
ens descobreix nous i sorprenents sabors i textures. Quan comencis a fer-
mentar, ja no podràs parar!

OKONOMIYAKI
Dilluns 5 de novembre, de 19.30 a 21.30 h
Preu: 9,95 €. Suplement per a ingredients: 5 € 
Tallerista: Agnès Dapère

Alguns li diuen pizza japonesa, d’altres crep, però l’okonomiyaki és una 
deliciosa galeta de farina, ou i col cuita a la planxa amb ingredients al 
gust: carn, calamars o verdures. Una mica de salsa especial, maionesa i 
katsuobushi li donen aquest gust tan addictiu! 
Coneixerem una altra 
faceta de la cuina 
japonesa amb aquest 
plat típic de la ciutat 
d’Osaka.
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L’AULA DEL GURMET

ELS TENTACLES A LA CUINA
Divendres 9 de novembre, de 13 a 16 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 6 € 
Tallerista: Anna Bozzano, del Peix al Plat

Deixa’t temptar pels tentacles! 
Els protagonistes d’aquest ta-
ller en porten molts, són la sè-
pia el pop i el calamar. Un taller 
amb una forta personalitat de 
mar però sense greix ni espi-
nes perquè aquestes especi-
es són tot proteïna! Provarem 
receptes tradicionals i recep-
tes atrevides utilitzant uns 
dels millors productes que te-
nim al Mediterrani.

UN SOPAR PER A CADA DIA
Dilluns 12 de novembre, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Rosa Maria Garcia

El sopar és l’últim àpat del dia i moltes vegades no li donem la importància 
que hauria de tenir. En aquest taller aprendrem a fer cinc plats fàcils, ràpids 
i sans pensats perquè pugueu planificar els sopars dels dies entre setmana. 
Un sopar equilibrat facilitarà les digestions i un millor descans per mantenir 
l’energia per a tota la setmana.

BRIOIXOS BIOLÒGICS 
Dimecres 14 de novembre, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Xavier Montanyès

Farines orgàniques, mares salvatges, sucres sense refinar, 
mel... Recordeu aquells dolços de la infantesa? Si vo-
leu aprendre i compartir les tècniques bàsiques 
per fer masses brioixades, amb tranquil·litat 
i estima, recuperant el gust i la tradició, en 
aquest taller experimentarem les pas-
ses perquè a casa nostra torni la flai-
re i l’alegria dels dolços ben fets.
 

CUINA AMB SUPERALIMENTS 
Dijous 15 i 22 de novembre, de 19 a 21 h
Preu: 19,89 €. Suplement per a ingredients: 9 € 
Tallerista: Ester Alemany

S’acosta el fred i cal reforçar defenses, tot i que cada aliment podria ser 
considerat un superaliment en si mateix, n’hi ha uns de molt concrets que 
reuneixen les propietats ideals per a la salut. La maca, el cacau, l´açaí, les 
llavors de cànem... són aliments rics en nutrients, vitamines i minerals que 
estimulen el bon funcionament del nostre metabolisme, ajudant al nostre 
sistema immune. En aquest taller coneixerem l’àmplia varietat d’aquest 
tipus d’aliments, aprendrem a combinar-los a la cuina i descobrirem tots 
els seus beneficis.

TALLER DE PA SENSE GLUTEN
Divendres 16 de novembre, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 4 € 
Tallerista: Jordi Bosch, Mamafermenta

Aprendrem a fer pa sense gluten des de zero. Farem tot el procés de bar-
reja, fermentació, format i enfornat. Ens aturarem en els aspectes més im-
portants 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.

RECEPTES AMB BOLETS
Dilluns 19 de novembre, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 8 € 
Tallerista: Josep Vidal

Després de les pluges de tardor, 
moltes persones decideixen 
sortir al bosc a provar sort 
i omplir el cistell amb bo-
lets, cal conèixer les va-
rietats i ser curosos en 
la collita. La cuina ca-
talana té una àmplia 
quantitat de recep-
tes amb bolets que 
els fan un aliment 
molt preuat tant pel 
seu sabor com per 
la seva textura. Ela-
borarem receptes per 
aprofitar totes les pos-
sibilitats d’aquest fruit de tardor i descobrirem les tècniques 
de cuina per optimitzar-ne les propietats.
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EL CISTELL A TAULA

TASTA LA TARDOR: EL CAQUI
Dijous 4 d’octubre, de 18.30 a 21.30 h
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Maria Alcolado

Caqui o palosanto, dos dels noms amb què co-
neixem aquesta fruita de tardor, vermellosa 
i brillant. Al mercat podem trobar la varietat 
tova o la varietat més ferma. És una bo-
na font de vitamines i substàncies antioxi-
dants, potassi i fibra, principalment pec-
tina i mucílags. Donarem idees de plats 
saludables com gaspatxos o cremes, 
amanides i dolços. 
 

TASTA LA TARDOR: EL MONIATO
Dijous 8 de novembre, de 18.30 a 21.30 h
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Maria Alcolado

Al mercat podem arribar a 
trobar moniatos de molts 
colors: blancs, grocs, ata-
ronjats, marrons, vermells, 
rosats i morats. Al taller ens 
centrarem en la varietat ta-
ronja, rica en midó, fibra, po-
tassi i vitamines antioxidants, 
com el betacaroté. Cuinarem 
plats saludables amb el mo-
niato com a protagonista: 
entrants o cremes, plats prin-
cipals, patés i dolços. 

 

TASTA EL MERCAT DE LA TERRA
Activitats en col·laboració amb el Mercat de la Terra de Slow food Barcelo-
na, situat cada dissabte al parc de les Tres Xemeneies al barri del Poble-sec.

AGROECOLOGIA I BIODINÀMICA 
Divendres 30 de novembre, a les 19 h
Xerrada i tast a càrrec de Josep Dasca, de Dasca Vives

Dasca Vives és una finca familiar de l’Alt Camp, treballa els conreus tradi-
cionals segons els principis de l’agroecologia i la biodinàmica. En aquesta 
xerrada, tindrem l’oportunitat de conèixer el projecte familiar d’en Josep i 
l’Alba, enginyers agrònoms i enòlegs, fent una petita degustació dels seus 
millors vins i l’oli de raig de la collita de la temporada.

L’AULA DEL GURMET

FONAMENTS DE LA CUINA: CEREALS 
INTEGRALS
Dimarts, 4 i 11 de desembre, de 19.30 a 21.30 h
Preu: 19,89 €. Suplement per a ingredients: 9 € 
Tallerista: Maria Alcolado

Actualment, hi ha una 
gran varietat de cereals 
integrals al nostre abast. 
Explicarem on podem 
comprar gra de qualitat 
i parlarem de les seves 
propietats i de la impor-
tància del seu consum. 
Prepararem plats vege-
tarians basats en ver-
dures i hortalisses in-
cloent-hi arròs integral, 
quinoa, mill, fajol, po-
lenta, amarant, flocs de 
civada, entre d’altres. Coneixerem quin tipus de cocció és el més adient i 
trucs per obtenir els millors resultats.

CUINA PORTUGUESA
Divendres 23 de novembre, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 6 € 
Tallerista: Daniela Torres i Josina Torres, d’Opà! 
Associació Lusòfana

La cuina portuguesa es basa amb una combinació de productes frescos 
que varien segons la zona i la temporada. Coneixerem la història i la gastro-
nomia d’aquest país de la costa atlàntica de la península i cuinarem alguns 
dels seus productes estrella. També coneixerem les tècniques culinàries 
que mantenen l’essència i els sabors de la cuina tradicional portuguesa. 
Daniela i Josina Torres, dues germanes portugueses, enamorades de la cui-
na del seu país natal, ens proposen un taller en què elaborarem pataniscas 
de bacalhau, carne de porco à portuguesa i farófias com leite-creme e lima, 
plats típics que ens apropen els sabors de la cultura lusòfana.

FORMATGES VEGANS
Dijous 29 de novembre, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Equip Prabhu Sukh

El formatge és un aliment irresistible per a certs paladars, però hi ha un món 
a descobrir: els formatges vegans. Fets amb una base de fruits secs, els 
formatges vegans sorprenen per la seva textura i el seu sabor. Aprendrem 
a fer diferents varietats: els bàsics, els lactofermentats i inoculats. Coneixe-
rem i practicarem les tècniques d’elaboració d’aquestes delícies.
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TARDOR A TAULA-

L’ETNOBOTÀNICA A TAULA!
El bosc de tardor és esperat pels bolets però també per la recol·lecció de 
fruits i llavors menys coneguts. A Etnobotànica A taula! ens aproparem als 
sabers tradicionals de la vegetació que ens envolta també en l’àmbit urbà, 
descobrirem quins usos li podem donar a la nostra cuina i coneixerem les 
iniciatives actuals per entendre i recuperar els coneixements tradicionals 
d’herbes, plantes i llavors. 

EL BOSC DE TARDOR: FRUITS 
I LLAVORS SILVESTRES

Dimarts 2 d’octubre, de 18.30 a 21.30 h
Suplement per a ingredients: 5 €
Xerrada i taller a càrrec d’Astrid Van 
Ginkel de Fitomón

Heu vist o tastat mai els aranyons, ginebró, lledons, 
gínjols, nesples, serves, gavarrera o saüc? Aprofundirem en la recol·lecció 
i el cultiu de fruits de tardor, com els podem reconèixer al bosc i diferen-
ciar-los de fruits tòxics. Veurem on creixen, quan s’han de collir, netejar, 
conservar, transformar i preparar. Remarcarem les seves propietats cura-
tives i saludables i parlarem de com aromatitzar sal, oli, vinagre, mantega, 
mel, i fer licors aromàtics.

L’ETNOBOTÀNICA, QUELCOM MOLT MÉS 
TANGIBLE I QUOTIDIÀ 
Dimecres 10 d’octubre, a les 19h
Xerrada amb tast a càrrec de Marc Talavera del Col·lectiu 
Eixarcolant

L’etnobotànica consisteix en la utilització d’elements vegetals per fer front a 
necessitats diàries. Però concretem-ho. Etnobotànica és fer-se una infusió 
pel refredat amb farigola, recol·lectar mores o espàrrecs, o recollir plantes 
aromàtiques i fer-ne un ram per casa. En aquesta activitat descobrirem que 
l’etnobotànica és quelcom viu, que construïm, adaptem i transmetem entre 
tots amb les nostres accions diàries. També tastarem alguns productes que 
són fruit d’aquesta relació entre persones i plantes. 

LES HERBES DE COLLSEROLA 
Dissabte 20 de novembre, a les 10 h
Itinerari a càrrec de Marc Talavera del Col·lectiu Eixarcolant

A Collserola, a tocar de Barcelona hi ha més de 200 plantes que, d’una ma-
nera o altra, podríem utilitzar. Les tenim molt a prop, moltes d’elles ens seria 
molt senzill fer-les servir i tanmateix les desconeixem. En aquesta sortida 
aprendrem per a què les podem utilitzar, com les podem identificar, quan 
les hem de recollir i on les podem trobar. 
Sortida apta per a tots els públics, es recomana dur calçat adequat. En el 
cas de persones amb mobilitat reduïda caldrà posar-se en contacte amb el 
centre cívic. El punt de trobada s’informarà un cop tancat el grup. 
Inscripcions a partir del 30 d’Agost.

CUINANT VINCLES

“NO SOLO DE PAN...”
Dimecres 17 d’octubre, a les 20 h
Conta contes per a públic adult i tast
A càrrec del 9è Festival Munt de Mots

A molts països, les paraules que es comparteixen en una cuina, al final del 
sopar, durant un berenar, solen anar directes al cor. Els contes són una part 
d’aquestes receptes en què la cuina i les històries ens alimentaran l’ànima 
i el cos. La fusió entre l’aliment i la paraula ens farà reviure aquestes tro-
bades en què Llatinoamèrica té molt a dir.

RECEPTES DE PAU
Dijous 18 d’octubre, de 18.30 a 21.30 h
Taller a càrrec d’International Action for Peace

Aproparem la realitat colombiana a través de la cuina barrejant ingredients, 
olors, sabors i maneres d’entendre el món. Receptes de Pau és un projecte 
que sorgeix de l’ONG International Action for Peace, dedicada a la protec-
ció dels drets humans a Colòmbia. Aprendrem i elaborarem les receptes 
per trencar amb els prejudicis, conèixer-nos i teixir llaços de solidaritat.

ALIMENTANT LA VIDA 
FRONT EL DESPLAÇAMENT FORÇAT 
A COLÒMBIA
Dimecres 24 d’octubre, a les 19h
Xerrada i exposició fotogràfica a càrrec de l’Etnogràfica

Amb aquesta xerrada ens endinsarem en la cuina de set dones víctimes de 
desplaçament forçat, una de les conseqüències més ignorades de l’histò-
ric conflicte armat a Colòmbia. Conversarem al voltant de les seves recep-
tes i descobrirem ingredients plens de memòria. Coneixerem els testimonis 
gràcies a exposició fotogràfica i farem un tast per apropar-nos als sabors 
d’una Colòmbia que lluita per la pau.



CUINANT VINCLES 

CASTANYADA MEXICANA 
La castanyada és una festa tradicional catalana que se celebra al vol-
tant del dia de Tots Sants per recordar els avantpassats. Coincidint amb 
aquestes dates, a Mèxic se celebra el Día de Muertos, una festa en la qual 
la gastronomia té un paper central en les reunions familiars per recordar 
a aquells que ja no hi són. En aquest cicle ens aproparem a les tradicions 
més ancestrals de Mèxic que s’han conservat generació rere generació i 
s’han estès arreu del món. 

CUINA I TRADICIÓ: DÍA DE MUERTOS
Dijous 25 d’octubre, de 18.30 a 21.30 h
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Carmen Simón

El Día de Muertos és, en realitat, un dia per celebrar la vida. Els altars 
de paper picat amb flors i les espelmes són una ofrena a tots aquells fa-
miliars que ja no hi són. En aquest taller, prepararem algunes receptes 
tradicionals d’aquesta festivitat, el mole, el pan de muerto... I entendrem 
com el menjar simbolitza, en aquesta festa, una metàfora entre els dos 
mons: els que avui fan ofrenes als seus morts, seran els futurs convidats 
d’honor a la gran festa.

CUINANT VINCLES 

“RESISTENCIAS DESDE LA MILPA”
Dimarts, 30 d’octubre a les 19 h
Xerrada amb tast a càrrec de Taula per Mèxic i l’Associació 
Ollin Kaos

La milpa, tradicionalment formada pels cultius de blat de moro, fesols, 
carabassa i xili... ha estat durant centenars d’anys el centre d’aliment 
de les poblacions mesoamericanes.
És el lloc des del qual neix la vida i
part activa de la cosmogonia dels
pobles agricultors de la regió. La
lluita camperola ha articulat lluites
socials transformadores durant
la història recent de Mèxic.
Repassarem els últims 50 anys
d’història de la regió amb dos
punts de partida: la massacre de
Tlatelolco (1968) i la transformació
del moviment camperol i dels
pobles originaris en un fet polític.

LA CUINA DELS BONS HÀBITS  

DONA I SALUT 
Cada trimestre ens aproparem a les diferents etapes vitals de la dona a tra-
vés de la cuina. Aprendrem els ingredients i les receptes que afavoreixen al 
benestar i la salut de cada moment per nodrir-nos des de tots els vessants 
que envolten l’alimentació.

LA MATERNITAT I EL MENJAR: COS, 
SALUT I CONVIVIALITAT
Dimarts 6 i 13 de novembre, de 19 a 21 h 
Suplement per ingredients: 3 €
Cicle a càrrec d’Úrsula Verthein i Maria Clara Prata Gaspar de 
l’Observatori de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona

L’embaràs, el postpart i la lactància acostumen a portar dubtes en relació 
a les transformacions del nostre cos i sobre què o com hem de menjar. 
Aquesta trobada vol ser un espai per al diàleg sobre dubtes i qüestions 
entorn l’alimentació i la maternitat. A través d’una xerrada i un taller de cui-
na, compartirem aliments per entendre i viure la dimensió social i afectiva 
de l’alimentació i la importància dels vincles familiars i d’amistat durant 
aquestes etapes.

LES BEGUDES ANCESTRALS MEXICANES
Divendres 26 d’octubre, a les 19 h
Suplement per a ingredients: 3€ 
Xerrada amb tast a càrrec de Margarita Torres

La gastronomia mexicana es caracteritza per la seva àmplia gama de sa-
bors, colors, textures i influències d’arreu del món. El tequila i el mezcal són 
considerats els elixirs de Mèxic, totes dues begudes s’obtenen a partir del 
fruit de l’agave utilitzant coneixements i tècniques que amaguen un entre-
llaçat històric de sabors i misticisme. Trencarem amb els mites i estereotips 
d’aquestes begudes i farem un petit tast amb maridatge per experimentar 
els sabors del Mèxic profund.



PLATS FORTS

CUINES DE BARCELONA
Dimecres 21 de novembre, a les 19.30 h
Presentació del llibre, debat i tast
A càrrec de Isabel Segura

Isabel Segura Soriano és historiadora, investigadora, escriptora i pro-
fessora especialitzada en història de les dones. La història, la literatura i 
l’urbanisme configuren el seu centre d’interès. El seu llibre repassa com 
s’ha pensat la cuina com a espai domèstic, a Barcelona, des d’Ildefons 
i Clotilde Cerdà fins al tardofranquisme. Una mirada des del feminisme 
que analitza l’estètica i el missatge de la publicitat de l’època, i els vincles 
entre ciutat, tecnologia i arquitectura.
Veurem l’evolució de la ciutat pletòrica de les dècades de les exposicions 
Universal i Internacional, amb l’arribada de la llum elèctrica i la progressi-
va democratització del subministrament energètic, passant pel veritable 
cul-de-sac de la ciutat moderna, a partir del 1939. 

CUINA VEGANA DE NADAL
Dilluns 3 de desembre, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Equip Prabhu Sukh

Si us heu passat a una dieta vegana però no voleu renunciar als àpats tra-
dicionals, en aquest taller aprendrem a elaborar els clàssics de Nadal total-
ment lliures de proteïna animal. Farem escudella amb pilota, aperitius vari-
ats per captar als paladars més exigents i unes postres de torró de xocolata 
i praliné de quicos que ens faran desitjar que aquest Nadal torni a començar.

MENÚ TRADICIONAL
Dimecres 5 de desembre, de 13 a 16 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Rosa Maria Garcia 

Cultura i tradició són l’emblema de les festes de Nadal. Per molts anys que 
passin, som molts els que ens agrada recordar i compartir els sabors tradici-
onals que envolten aquestes festes. Si aquest any voleu encarregar-vos de 
l’àpat de Nadal, us proposem un assaig de migdia per aprendre a dominar 
els plats característics de la cuina catalana.

NADAL A TAULA

NADAL A TAULA

APERITIUS CREATIUS
Dilluns 10 de desembre, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 5 € 
Tallerista: Josep Vidal

Els aperitius són en realitat una taula de capricis que ens captiven els sen-
tits. Si voleu que les taules de casa siguin un petit espectacle de sabors i 
colors per a aquestes festes, en aquest taller aprendrem a fer combinaci-
ons originals amb ingredients quotidians per satisfer els paladars de petits 
i grans. 

MOCKTAILS FESTIUS
Dimecres 12 de desembre, de 19 a 21 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 5 € 
Tallerista: Jose Verdejo de Bartenderskull

Els mocktails són la versió 
sense alcohol del còctel. Jo-
sé Verdejo, bartender expert 
en còctels d’arreu del món, 
també domina l’univers sen-
se alcohol i ens ensenyarà les 
millors combinacions per ela-
borar mocktails de benvinguda 
aptes per a tots els convidats i 
donar un toc especial a les tro-
bades d’aquestes festes. Tam-
bé coneixerem el glögg, un vi 
aromàtic de baixa graduació 
procedent dels països nòrdics 
que es caracteritza pel seu sa-
bor especiat i la seva tempe-
ratura.

ECO



ITINERARIS 

CASTANYADA MEXICANA A LA PLAÇA 
Dimarts 30 d’octubre, a partir de les 17.30 h
Amb la col·laboració de “Asociación cultural mexicano 
catalana. MexCat”

Coincidint amb la castanyada, en-
guany volem apropar la festivitat 
mexicana del Día de muertos al barri 
per poder conèixer i compartir les 
dues tradicions. Vine a la plaça per 
participar en els tallers i a veure l’al-
tar de muertos fet per a l’ocasió. De-
corarem calaveres de galeta, farem 
pinyates i bombons de castanyes i 
moniato, i ens pintarem la cara com 
una autèntica catrina.

TEMARI SUSHI 
(El sushi de Nadal)
Dissabte 1 de desembre, de 10.30 a 12.30 h
Suplement per a ingredients: 3 €
A càrrec de Miho Miyata 
Activitat en família, recomanat per a infants a partir de 5 anys

El nom d’aquest sushi, prové originalment de les temari, un joc infantil xi-
nès que aprofitava les teles de colors dels quimonos antics per embolicar 
boles petites amb les que jugar. Amb el temps les temari han evolucionat 
com un element d’art popular i ornamental al Japó. En aquest taller, perfec-
cionarem l’art del sushi per donar un toc nadalenc als plats més orientals 
d’aquestes festes.

CUINA EN FAMÍLIA 

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 troben 
en la cuina del Centre Cívic El Sortidor un espai i una via per poder 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 
nosaltres al centre cívic o, si ho preferiu, enviant un correu electrònic 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!”.

LA CUINA DE PICASSO
Diumenge 16 de setembre, a les 10 h

Visita guiada a l’exposició La cuina de Picasso 
Heràclit ja ho havia dit: «Els genis són a la cuina». Per qui no hagi tingut 
oportunitat de visitar l’exposició de La cuina de Picasso, ha arribat el mo-
ment. Ens endinsarem en el món de Picasso a través d’una visita guiada 
per descobrir aquesta faceta de l’artista, en què cuina i art es troben i con-
viuen en diferents espais.
El preu de l’entrada és a càrrec de cada participant. Els descomptes parti-
culars estan subjectes a la política de preus del museu. 
Inscripcions a partir del 30 d’agost. El punt de trobada s’informarà un cop 
tancat el grup.

LES HERBES DE COLLSEROLA 
Dissabte 20 d’octubre, a les 10 h
A càrrec de Marc Talavera del Col·lectiu Eixarcolant

Itinerari d’etnobotànica per la muntanya de Collserola
Sortida apta per a tots els públic, es recomana dur calçat adequat. En el 
cas de persones amb mobilitat reduïda caldrà posar-se en contacte amb 
el centre cívic. Inscripcions a partir del 30 d’Agost. El punt de trobada s’in-
formarà un cop tancat el grup. 

PAISATGES COMERCIALS DEL POBLE-SEC
Dimecres 28 de novembre, a les 18.30 h 
A càrrec del Museu Etnològic - Museu de les Cultures 
del Món de Barcelona

La Ruta Paisatges comercials del Poble-sec forma part d’un conjunt de 
quatre rutes dissenyades pel Museu Etnològic de Barcelona (MEB) amb 
la intenció de mostrar diverses formes d’apropiació i utilització de l’espai 
públic. De fet, es vol mostrar les altres cares de Barcelona des d’una pers-
pectiva antropològica. 
Inscripcions a partir del 15 d’octubre. El punt de trobada s’informarà un 
cop tancat el grup.

ITINERARIS 



AGENDA

SETEMBRE

Diumenge 16 10 h Itinerari: La cuina de Picasso

OCTUBRE

Dimarts 2 18.30 – 21.30 h El bosc de tardor: fruits silvestres 
  i llavors

Dijous 4 18.30 – 21.30 h Tasta la tardor: El caqui

Dimarts 9 18.30 – 21.30 h Cremes i sopes d’arrel

Dimecres 10 19 h Xerrada L’etnobotànica 
  quelcom més tangible i quotidià

Dimarts 16 18.30 – 21.30 h Cuina vegetariana de tardor

Dimecres 17 20 h Conta contes per adults 
  No solo de pan...

Dijous 18  18.30 – 21.30 h Receptes de Pau

Divendres 19 18.30 – 21.30 h Especial bonítol

Dissabte 20 10 h Itinerari Les herbes de Collserola

Dilluns 22  19.30 – 21.30 h Sopes tailandeses

Dimarts 23 18.30 – 21.30 h Cuina criolla

Dimecres 24 19 h Xerrada: Alimentant la vida front 
  el desplaçament forçat a Colòmbia

Dijous 25 18.30 – 21.30 h Cuina i tradició, El Día de Muertos

Divendres 26  19 h Begudes ancestrals mexicanes

Dilluns 29 18.30 – 21.30 h Ferments vegetals

Dimarts 30 17.30 h Castanyada mexicana a la plaça 
  (en família)

Dimarts 30 19 h  Xerrada i tast: Resistencias 
  des de la Milpa

NOVEMBRE

Dilluns 5 19.30 – 21.30 h Okonomiyaki

Dimarts 6 - 13 19 – 21 h  Cicle dona i salut: La maternitat 
  i el menjar: cos, salut i convivialitat

Dijous 8 18.30 – 21.30 h Tasta la tardor: el moniato

Divendres 9 13 – 16 h Els tentacles a la cuina

Dilluns 12 18.30 – 21.30 h Un sopar per a cada dia

Dimecres 14 18.30 – 21.30 h Brioixos biològics

Dijous 15 - 22 19 – 21 h Cuina amb superaliments

Divendres 16 18.30 – 21.30 h Pa sense gluten

Dilluns 19 18.30 – 21.30 h Receptes amb bolets

Dimecres 21 19.30 h Cuines de Barcelona

Divendres 23  18.30 – 21.30 h Cuina portuguesa

Dimecres 28 18.30 h Itinerari Paisatges comercials 
  del Poble-sec

Dijous 29  18.30 – 21.30 h  Formatges vegans

Divendres 30 19 h Xerrada: Agroecologia i biodinàmica

DESEMBRE

Dissabte 1 10.30 – 12.30 h Temari sushi. El sushi de Nadal. 
  (en família)

Dilluns 3 18.30 – 21.30 h Cuina vegana de Nadal

Dimarts 4 – 11 19.30 – 21.30 h Fonaments de la cuina: 
  els cereals integrals

Dimecres 5  13 – 16 h Menú tradicional

Dilluns 10 18.30 – 21.30 h Aperitius creatius

Dimecres 12 19 – 21 h Mocktails festius



ADREÇA

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

TRANSPORTS

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

PER A MÉS INFORMACIÓ

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor
barcelona.cat/sants-montjuic

Districte de
Sants-Montjuïc 

CENTRE CÍVIC  
EL SORTIDOR

C. BLASCO DE GARAY

C. M
ARGARIT

C. DEL POETA CABANYES 

C. DE LA CREU DELS MOLERS
C. DE RADAS

C. D’ANNÍBAL
PASSEIG DE L’EXPOSICIÓ

C. DE M
AGALHÃES

C. D’ELKANO

C. DE BLAI

C. TAPIOLES

C. DE LA CONCÒRDIA

AVINGUDA DEL PARAL·LEL

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem 
que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, 
locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió 
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: 
Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el seu 
delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura c. Di-
putació 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat


