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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 prima-
vera.

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.

PRIMAVERA A TAULA
Monogràfics al voltant dels productes de temporada. 

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

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.

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.

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.INSCRIPCIONS

Presencials de dilluns a divendres, de 9 a 21 h 
A partir del 25 de març de 2019

Pagament:
Es podrà fer en efectiu o amb targeta en el moment de formalitzar la ins-
cripció.
L’import del suplement dels tallers es farà efectiu en el moment de 
formalitzar 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 disposarà, 
si se’n fa la demanda prèvia, d’ajudes tècniques per a persones usuà-
ries de pròtesis auditives i d’intèrpret en llengua de signes. 

ACTIVITAT EN FAMÍLIA

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Es recomana portar davantal i carmanyola.



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

Mètode de conservació d’aliments comú a totes les cultures. A més de 
conservar, els ferments actuen com a prebiòtics i aporten als aliments un 
munt de propietats beneficioses per a l’organisme. A nivell organolèptic, 
ens descobreixen nous i sorprenents sabors i textures. Elaborarem kimchi, 
xucrut, tepache, pasta de pebrots fermentats i vinagre de sidra. Quan 
comencis a fermentar, ja no podràs parar!

CUINA VIETNAMITA
Dilluns 6 de maig, de 19.30 a 21.30 h
Preu: 9,95 €
Suplement per a ingredients: 4 €
Tallerista: Agnès Dapère

Gastronomia que es caracteritza per plats de sabors equilibrats amb in-
gredients frescos, molt variats i poc greix. Preparem bun cha, les mandon-

guilles de porc que s’han 
popularitzat com el menjar 
de carrer per excel·lència 
acompanyades amb in-
gredients tan típics com 
la salsa nuoc mam, els fi-
deus d’arròs i les herbes 
aromàtiques. També des-
cobrirem el che, una be-
guda sorprenent a base 
de llet de coco.

ESPÈCIES I CONDIMENTS A LA CUINA
Dimarts 14 de maig, de 18.30 a 21.30h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 5 € 
Tallerista: Carmen Simón

Quan parlem de la cuina amb espècies pensem en sabors, colors i aro-
mes, però les espècies tenen un potencial major, i es que són també grans 
aportadors de salut. Coneixerem els usos i les propietats de les diferents 
espècies, com la cúrcuma, el fonoll, la fava tonka, la canyella i les dife-
rents varietats de pebres i aprendrem a utilitzar-les per condimentar els 
plats de primavera i deixar de banda els potenciadors de sabor i els pro-
ductes processats. 

La massa mare està en boca de tots i per mèrits propis. Aprendrem que 
és, quins beneficis ens aporta, com fer-la i com utilitzar-la. Elaborarem 
pa de fajol amb massa mare d’arròs integral i també veurem com adaptar 
la recepta als nostres gustos o necessitats. 
Les receptes no tenen gluten, encara que NO es pot assegurar que no se 
n’hi pugui trobar a causa d’una possible contaminació creuada.

L’OBRADOR DE LES SALSES
Dilluns 20 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Jordi Rey

Les millors salses són les que es preparen a casa. Aprendrem a fer sal-
ses veganes amb ingredients com els pèsols, l’alvocat, el miso i la llima. 
Prepararem diferents pestos i vinagretes per acompanyar i donar color als 
plats de primavera i farem un petit assortit de patés vegetals per donar 
més consistència i nutrients als plats lleugers que caracteritzen les èpo-
ques de calor. 

L’AULA DEL GURMET

MAR I MUNTANYA
Dimecres 15 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 € 
Tallerista: Rosa Maria Grau

Plat propi de les zones costaneres combina els sabors del mar i els típics 
elements de la cuina de muntanya. És originari de la Costa Brava, però les 
seves múltiples combinacions l’han estès per tot el territori català. Apren-
drem les receptes més adients per seguir cuinant amb cassola durant les 
èpoques de bon temps i apropar-nos als sabors de mar i de muntanya en 
un sol plat i amb bona companyia. 

TALLER DE MASSA MARE SENSE GLUTEN
Divendres 17 de maig, de 18 a 21 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 4 € 
Tallerista: Jordi Bosch de Mamafermenta
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L’AULA DEL GURMET

CUINA SENSE GLUTEN 
Dimarts 28 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 € 
Tallerista: Mercè Homar 

Una dieta sense gluten pot transformar considerablement el nostre cistell 
de la compra tot i les adaptacions constants del mercat per cobrir les noves 
necessitats de consum. Intentarem aclarir els dubtes que sorgeixin respec-
te les dietes lliures de gluten i aprendrem a cuinar plats saludables amb 
cereals sense gluten, sense necessitat d’adquirir productes processats. 
Veurem receptes, fàcils i gustoses per a introduir al dia a dia.
Les receptes no tenen gluten, encara que NO es pot assegurar que no se 
n’hi pugui trobar a causa d’una possible contaminació creuada.

CUINA VENEÇOLANA
Dilluns 3 de juny, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 € 
Tallerista: Izquel Ojeda de l’associació Abrazo cultural 

Els sabors, les olors, les receptes i el tipus 
de preparacions a la cuina ens reme-

ten directament als nostres orígens, 
també en una mateixa cultura. En 
aquesta ocasió, ens aproparem a 
la realitat veneçolana amb el tes-
timoni d’Izquel, que ens parlarà 
de la seva experiència migratò-
ria i de la seva terra natal. Apren-
drem a fer cachapas i a farcir-les 

amb els ingredients més ade-
quats, coneixerem les caraotes i 

com cuinar-les i farem un quesillo 
de coco, el dolç per excel·lència de les 

celebracions veneçolanes. 

RECEPTES EN 15 MINUTS
Dimarts 4 de juny, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Rosa Maria Garcia

La cuina ràpida també pot ser saludable. I és que cuinar a casa sempre surt 
més rendible a nivell de salut i de butxaca. Veurem com és possible pre-
parar en aproximadament quinze minuts receptes senzilles econòmiques 
i saludables amb els ingredients que tenim al rebost per menjar a casa o 
endur-nos una carmanyola a la feina, a la platja o als diferents espais verds 
de la ciutat per gaudir del bon temps.  

ESPECIAL PEIX CRU
Dimarts 11 de juny, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Anna Bozzano

Els avantatges de menjar peix cru s’han 
anat popularitzant gràcies sobretot a les 
influències d’altres cultures, però 
saps que el peix cru 
també forma part de la 
tradició gastronòmica 
de la costa mediterrà-
nia? Prepararem recep-
tes fresques, gustoses i poc 
calòriques on es mantenen in-
tactes totes les propietats nutri-
cionals del peix de la nostra costa. 

ECO

L’AULA DEL GURMET

EL CISTELL A TAULA

TASTA LA PRIMAVERA: LA MADUIXA
Dijous 2 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Maria Alcolado

Les maduixes són sucoses, dolces i 
molt nutritives, una delícia per a tot-

hom. Es consideren petites joies 
riques en flavonoides, polifenols i 
vitamines antioxidants com la A i 
la C. La primavera és el seu mo-

ment de màxima maduresa. Tot i 
que la millor manera de degustar-les 

és menjar-les directament com a fruita, 
en aquest taller veurem com incorporar-les a 

la cuina i elaborar plats sorprenents i saludables 
com un gaspatxo, una amanida o tàrtar i un pastís. 

ECO



PLATS FORTS

LA TAULA DELS SENTITS 
Les textures, les olors, els colors, els sabors i fins i tot el soroll que fan els 
aliments quan els masteguem configuren la nostra experiència sensorial a 
l’hora d’alimentar-nos. Aquesta primavera despertarem els cinc sentits a 
través d’activitats i sortides que ens permetran entendre i experimentar de 
quina manera intervenen el tacte, la vista, el gust, l’olfacte i l’oïda, amb la 
nostra relació amb el menjar.

ALIMENTACIÓ CONSCIENT
Dimecres 24 d’abril,  
a les 19 h
Presentació del llibre 
Adiós al hambre 
emocional a càrrec  
de Laia Solé 

En motiu de la celebració de 
la setmana de Sant Jordi, Laia 
Solé presentarà el seu primer 
llibre Adiós al hambre emoci-
onal i ens explicarà, exactament de què parlem quan parlem de mindful 
eating, com funciona el mecanisme de la gana, quins tipus de gana exis-
teixen i com els podem reconèixer. Acabarem la jornada amb una petita 
pràctica d’alimentació conscient per emportar-nos l’experiència i poder-la 
aplicar en el nostre dia a dia. 

LA MAGDALENA DE PROUST: 
GASTRONOMIA, FILOSOFIA  
I ESCRIPTURA CREATIVA
Dimarts 7 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Activitat gratuïta, a càrrec de Mad Marx Guionistes

Sempre has volgut experimentar 
amb el menjar? Descobriràs com 
fer-ho de manera creativa: co-
mençarem amb una bona sessió 
de gastrofísica, la disciplina que 
es dedica a investigar els gustos i 
les textures del menjar. Aquí des-
cobrirem, per exemple, que el pi-
cant no és un gust o per què és 
tan important el “crec crec” que 
fa la pastanaga quan la maste-

guem. A continuació passarem a mimar un sentit tan injustament infra-
valorat com és l’olfacte i alhora estimularem la imaginació per a inventar 
personatges atractius en un exercici diferent de creació literària. Tot plegat 
amanit amb una bona dosi de filosofia.

CUINA VEGETARIANA DE PRIMAVERA 
Dijous 16 de maig, 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 
aliments no poden faltar al vostre plat? Veurem com és possible portar 
una alimentació saludable i rica en nutrients basada en aliments vegetals. 
Parlarem de les diferències entre les proteïnes animals i les vegetals i de 
la importància que tenen els llegums en aquest tipus de dieta. Prepararem 
plats refrescants amb verdures i hortalisses, cereals integrals, llegums, frui-
ta i fruita seca.

EL MÓN DEL SEITÓ
Dimarts 21 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Anna Bozzano d’El Peix al plat

El seitó, també conegut amb el nom d’aladroc, és un dels peixos insígnia 
de la pesca i consum a Catalunya. Tot i la seva petita mida, conté totes les 
propietats nutricionals del peix blau i amaga unes qualitats gastronòmiques 
sorprenents. Una de les seves preparacions habituals és la maceració amb 
vinagre, que li dona el nom de boqueró o també la conserva amb sal que l’ha 
popularitzat amb el nom d’anxova. Tot i així, aquestes no són les úniques 
maneres de consumir el seitó. Explorarem quines altres receptes podem 
preparar i degustar amb aquest peix tan apreciat. 

DOLÇOS VEGANS DE PRIMAVERA
Dilluns 27 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Equip Prabhu Sukh

Opció saludable i responsable per a les persones a qui ens agrada el dolç 
però que volem prescindir de la proteïna animal en els àpats. Descobrirem 
opcions dolces i veganes per esmorzar i berenar, i elaborarem postres lleu-
geres per complementar els àpats principals del dia. A més, trobarem una 
alternativa als ous i als làctics, per persones amb al·lèrgies o intoleràncies 
alimentàries a aquests aliments.

PRIMAVERA A TAULA
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PLATS FORTS

ESTILISME CULINARI
Dijous 9 de maig, de 18 a 21.30 h
Suplement per ingredients: 4 €

En absència del sentit del gust i del tacte, la fotografia professional d’ali-
ments utilitza tècniques per persuadir-nos. Proposem una experiència que 
combinarà cuina i fotografia en un mateix espai. Es faran dos equips: un 
per a amants de la cuina i l’altre per a amants de la fotografia. Inscriu-te al 
que més t’agradi i dona el teu toc personal, al final de l’activitat posarem 
en comú els sabors i coneixements apresos durant la jornada. 

PLATS I PLATETS AMB ESTIL
Dijous 9 de maig, de 18 a 21.30 h
A càrrec de Rosa Maria Garcia

Elaborarem platets i aperitius 
aprofitant els colors i els pro-
ductes de temporada que ens 
ofereix la primavera. Apren-
drem a preparar-los i a em-
platar-los perquè el resultat 
fotogràfic sigui tan bo com les 
mateixes receptes. 

FOTOGRAFIA GASTRONÒMICA
Dijous 9 de maig, de 18.30 a 21.30 h
A càrrec de Joan Martínez de Llumàtics

Aprofundirem en l’art de la fotografia gastronòmica, aprendrem tècniques 
d’il·luminació i composició per aconseguir les millors fotografies dels plats 
que prepari l’equip de cuina. 

EL PARC DE LES OLORS DEL SERRAT
Dissabte 11 de maig, a les 11 h
Visita guiada a càrrec del Parc de les olors del Serrat

Contemplarem les plantes aromàtiques i medicinals d’aquesta època de 
l’any i coneixerem la tasca del Parc de les olors que aposta pel cultiu eco-
lògic d’aquestes espècies i veurem com es cullen i com s’assequen per 
obtenir productes propis. Olorarem, tastarem i farem perfums amb les 
mans tot coneixent millor el món de les PAM i parlarem d’algunes de les 
seves aplicacions a la cuina. Inscripcions a partir del 25 de març. El punt 
de trobada s’informarà un cop tancat el grup. 
El transport va a càrrec de 
les persones participants. 
Cal dur calçat adequat per 
caminar. En cas d’inscripció 
de persones amb mobilitat 
reduïda, cal comunicar-ho 
al Centre. 
En cas d’assistència 
amb menors d’edat, cal 
comunicar-ho al Centre.

AMB ELS PEUS A LA MASSA 
Dissabte 18 de maig, 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

Si pensàvem que ja ho sabíem tot sobre la cuina i la cultura japonesa, en-
cara hi ha moltes receptes a explorar. Aprendrem quin és el gran secret 
que s’amaga rere l’elaboració dels fideus udon: la tècnica per aconse-
guir una bona massa que tradicionalment s’ha fet sempre amb els peus! 
Amassarem al pur estil japonès, prenent consciència i experimentant amb 
el sentit del tacte.



AMB ELS PEUS A LA MASSA 
Dissabte 18 de maig, de 10.30 a 12.30 h. A càrrec de Miho Miyata
Suplement per a ingredients: 3 €
Activitat en família. Recomanat per a infants a partir de 5 anys

FEM BARRETES ENERGÈTIQUES
Dimecres 12 de juny, a les 17 h. A càrrec de Maria Alcolado
Activitat a la plaça. Recomanat per a infants a partir de 5 anys

Activitat inclosa dins la setmana de l’Energia impulsada pel departament 
d’Ecologia urbana de l’Ajuntament de Barcelona i La Fàbrica del Sol

CUINA EN FAMÍLIA 

EL PARC DE LES OLORS DEL SERRAT
Dissabte 11 de maig, a les 11 h
Visita guiada a càrrec del Parc de les Olors del Serrat, Santa 
Eulàlia de Ronçana.

Inscripcions a partir del 25 de març. El punt de trobada s’informarà un cop 
tancat el grup. 
El transport va a càrrec de les persones participants. Cal dur calçat ade-
quat per caminar. En cas d’inscripció de persones amb mobilitat reduïda, 
cal comunicar-ho al Centre. 
En cas d’assistència amb menors d’edat, cal comunicar-ho al Centre.

DONA, ESPORT I SALUT
Dissabte 1 de juny, a les 9.30 h
Sortida de dones en la pràctica de la marxa nòrdica en 
l’entorn rural del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs 
(Mollet del Vallès).
A càrrec de Laura Carasusán i Fernando Bartolomé 
de Nordic Walking Terapèutic

Introducció a aquesta pràctica esportiva enmig d’un entorn rural. Es com-
plementarà la sortida amb una activitat terapèutica en què es treballarà la 
respiració i l’automassatge amb exercicis de Qi Gong, adreçats i pensats 
per a la salut de la dona. En finalitzar la ruta, es farà un tast de productes 
dels camps de l’espai rural que visitarem. 
Activitat gratuïta exclusiva per a dones. Inclou el lloguer dels bastons i una 
botella d’aigua solidària AUARA. 
El punt de trobada s’informarà un cop tancat el grup. El transport corre a 
càrrec de les participants. Cal dur roba còmode i calçat de canya baixa. 
L’activitat queda subjecte a canvi en cas de condicions climàtiques adverses. 

ITINERARIS 

LA CUINA DELS BONS HÀBITS 

ELS BENEFICIS DE L’ORDRE
Ecologia, sostenibilitat i salut van estretament lligats de la mà, posar ordre 
en els nostres hàbits de consum és tan important com seguir una dieta 
equilibrada i variada. La cuina sostenible, la planificació dels menús i l’ordre 
a la llar són l’eix d’aquest cicle en què coneixerem les claus per mantenir 
l’ordre en el nostre dia a dia, i interioritzar així un estil de vida més sosteni-
ble a nivell personal i a nivell mediambiental. 

A LA CUINA
Dijous 30 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Suplement per ingredients: 3 €
Activitat a càrrec de Chiara Monterotti de Som la Clau

Ens aproparem a la cuina sostenible i aportarem dades i informació sobre 
el malbaratament alimentari. Coneixerem les pautes per modificar hàbits 
de consum i descobrirem mètodes i tècniques per reduir al màxim el mal-
baratament alimentari a les nostres llars. També aprendrem a preparar ali-
ments utilitzant-los de base per elaborar receptes saboroses i equilibrades 
en poc de temps. 

ALS TEUS MENÚS
Dijous 6 de juny, de 18.30 a 21.30 h
Activitat a càrrec de Maria Alcolado

Donarem unes pautes bàsiques de nutrició i dietètica per elaborar menús 
equilibrats per a tota la setmana. Parlarem dels grups d’aliments al nostre 
plat, de la seva qualitat i de les proporcions més recomanades. Serà un taller 
teòric i pràctic on crearàs sobre paper els teus menús setmanals, prenent 
d’exemple menús variats i nutritius per a totes les dietes. Segur que amb 
una mica d’organització ho podràs aconseguir! 

A LA LLAR
Dijous 13 de juny, a les 19 h
Activitat a càrrec de Àmmia Serra Pons

Mantenir uns hàbits d’ordre i organització a la llar poden ser beneficiosos 
per al nostre estil de vida, ens permet tenir més temps per fer allò que re-
alment ens agrada i ens aporta harmonia i benestar amb nosaltres matei-
xos. En aquesta xerrada pràctica, basada en el llibre i la metodologia de 
La màgia de l’ordre, de Marie Kondo, es parlarà de per on començar, com 
et pots organitzar i com mantenir-ho en el temps. Ens centrarem en la roba 
i l’ordre en els armaris.



AGENDA

ABRIL

Dimecres 24 19 h Xerrada i presentació de llibre:   
  Alimentació conscient.  
  Adiós al hambre emocional.

Dilluns 29 18.30 – 21.30 h Ferments vegetals

MAIG

Dijous 2 18.30 – 21.30 h Tasta la primavera: La maduixa

Dilluns 6 19.30 – 21.30 h Cuina vietnamita

Dimecres 7 18.30 – 21.30 h La magdalena de Proust. 
  Gastronomia, filosofia i escriptura 
  creativa

Dijous 9 18 – 21.30 h Estilisme culinari

Dissabte 11 11 – 13 h Visita al Parc de les Olors del Serrat

Dimarts 14 18.30 – 21.30 h Espècies i condiments a la cuina

Dimecres 15 18.30 – 21.30 h Mar i muntanya

Dijous 16 18.30 – 21.30 h Cuina vegetariana de primavera

Divendres 17 18 – 21 h Massa mare sense gluten

Dissabte 18 10.30 – 12.30 h En família. Amb els peus a la massa

Dilluns 20 18.30 – 21.30 h L’obrador de les salses 

Dimarts 21 18.30 – 21.30 h El món del seitó

Dilluns 27 18.30 – 21.30 h Postres vegans de primavera

Dimarts 28 18.30 – 21.30 h Cuina sense gluten

Dijous 30 18.30 – 21.30 h Els beneficis de l’ordre a la cuina

JUNY

Dissabte 1 9.30 h  Dona, esport i salut

Dilluns 3 18.30 – 21.30 h Cuina Veneçolana

Dimarts 4 18.30 – 21.30 h Receptes en 15 minuts

Dijous 6 18.30 – 21.30 h Els beneficis de l’ordre als teus 
  menús

Dimarts 11 18.30 – 21.30 h Especial peix cru

Dimecres 12  17 h En família. Fem barretes energètiques 

Dijous 13 19 h Els beneficis de l’ordre a la llar

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. 

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!”.



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: 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 
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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


