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Divendres, 14 de desembre, de 18.00  
a 20.00 h
Taller gratuït. Cal inscripció prèvia 
(Telèfon o mail). Places limitades. 
Professora:  Esther Pérez

Centre Cívic Matas i 
Ramis

C/ Feliu i Codina, 20
08031 Barcelona
tel. 93 407 23 56

ccmatasiramis@bcn.cat

Dimarts,  4 i 11 de desembre, de 18.00 a 
21.00 h (2 sessions) 
10,42€+ 5€ de material. Taller de 3 hores
En aquest monogràfic de dues sessions 
t´ensenyarem a fer aperitius de Nadal ben 
fàcils i amb una presentació espectacular, 
un bon foie-gras semicuit i altres receptes 
de plats principals amb els que quedaràs 
com un/a excel·lent amfitrió/ona !
I tot englobat en un sol taller! No t’ho 
perdis !
A càrrec de Diego Molina

Dimarts, 18 de desembre, de 18.00 a 21.00 h 
(1 sessió)
10,42€+ 5€ de material. Taller de 3 hores
Un gran taller seminari on abastarem les 
grans postres típiques de Nadal.
Farem tortell de reis, un tronc  de Nadal i 
galetes. A més, també oferirem
trucs de fermentació, per a les masses i 
decoracions, entre d’altres.  Aquest Nadal, 
de ben segur que triomfes com a xef.
A càrrec de Diego Molina

Gnom de Nadal amb mitjons

Cuina de Nadal, aperitius i 
elaboració de foie-gras casolà

Tortell de reis, galetes de nadal i 
altres dolços
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Dijous, 20 de desembre de 2018
De 18.00 a 19.00 h 
Recomanada a partir de 5 anys
Cia Fes-t’ho com vulguis
En Martinet no pot dormir  la nit 
de Reis; la bruixa Brunilda prepara 
el seu dinar de Nadal; al Crispí el 
Pare Noel només li ha portat una 
caixa buida, i al caganer no el deixen 
tranquil per fer les seves feines… Us 
presentem un espectacle de contes 
basat en tradicions de Nadal però 
amb situacions potser no gaire tradi-
cionals…
Són històries divertides i tendres 
que transmeten valors i emocions, a 
través de la paraula i música, però 
amb un component màgic. La sorpre-
sa mai se sap on pot estar amagada.
Entrada lliure. Aforament limitat.

Dijous, 13 de desembre, de 
17.30 a 20.30 h
A càrrec d’ El Sendero del Poeta

Dissabte, 15 de desembre, 
a les  11.30 h Cal inscipció prèvia 
al web. A càrrec de Barcelona Dis-
tricte Cultural. 

“Un Nadal Màgic” - 
Teatre Infantil

Recital poètic de Nadal

Petit Cineclub: “ El Nadal del 
senyor Branquilló i l’escombra 
voladora”       

Dimarts, 11 de desembre de 2018
De 18.00 a 19.00 h
Recomanada per a nens/es 
de 3 a 10 anys
Associació Mans Unides  i Drets 
Humans, Família i Barri de l´Ajunta-
ment de Barcelona i
Cia Comediarte
El Jacinto és un maldestre i graciós 
aprenent de bruixeria que vol perfec-
cionar la seva màgia. Per això se li ha 
acudit assistir a la famosa Escola de 
Bruixeria per a ser un gran mag!
En aquesta escola, una mestra ron-
daire li ensenyarà tots els secrets 
per ser un gran bruixot. Malgrat els 
reiterats intents, no acon forma  més 
inesperada.
Entrada lliure. Aforament limitat

“Escola De Bruixeria”  
de Villy Villegas -  
Teatre Infantil


