
Barcelona
Ajuntament de

TALLERS DE 
CUINA I 
NUTRICIÓ
Tardor 2019

Centre Cívic Vil·la Florida

Districte de 
Sarrià Sant Gervasi

MAPA

ADREÇA 

c/ Muntaner 544
c/ Reus 1
08022 Barcelona
Tel.: 93 254 62 65
ccvilaflorida@qsl.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida
FGC: Putxet, Avda del Tibidabo
BUS: V13, H4, 75, H6, 123
BICING: c/ Reus, 23

HORARIS

Dilluns a divendres 
de 10 a 21 h

Dissabtes 
de 10 a 13 h

TALLERS PUNTUALS DE DISSABTE

14. TARDOR DE VERDURETES

En aquest taller farem plats amb verdure-
tes de temporada. A la tardor hi ha molta 
varietat i moltes formes de cuinar-les. Vine i 
t’ensenyarem les millors receptes. 
A càrrec de Laurier Ngilimana. 

Dissabte de 10 a 13 h
5 D’OCTUBRE
Preu: 14,92€ (3 hores) Sup. 7€ 
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15. XAI VS PORQUET

En aquest taller farem els més sucosos i su-
culents rostits  amb guarnicions, que et faran 
no deixar de sucar pa. 
A càrrec de Laurier Ngilimana. 

Dissabte de 10 a 13 h
23 DE NOVEMBRE
Preu: 14,92€ (3 hores) Sup. 10€ 

                  mgg-vitchakorn

16. CUINA VEGETARIANA PER A LES FESTES DE NADAL

Vols reduir el consum d’aliments d’origen animal o tens algun familiar/amistat que segueix 
una alimentació vegetariana? Veurem com és possible sorprendre els vostres convidats pre-
parant plats vegetarians més festius i alhora sabrosos, atractius i nutritius. Elaborarem un car-
paccio vegetal, una sobrassada vegana, un guisat de seitan a la catalana i alguna sorpresa 
més. Cuinarem amb aliments de temporada, de proximitat i ecològics. No oblidis el davantal 
i la carmanyola. 
A càrrec de Maria Alcolado. 

Dissabte de 10 a 13 h
14 DE DESEMBRE
Preu: 14,92€ (3 hores) Sup. 5€ 
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Inscripcions online a partir del dimarts 3 de 
setembre a les 10 h o presencials a partir del 
dilluns dia 10 de setembre en horari de 10.30 
a 14.30 i de 15.30 a 20.30 h.

1. COOKING ENGLISH

Utilitzem la cuina com un mitjà per practicar 
i perfeccionar els coneixements de l’anglès. 
Les sessions tenen com a objectiu millorar 
les habilitats de conversa en anglès, per sen-
tir-nos més segurs a l’hora de comunicar-nos 
en aquest idioma. Cal tenir com a mínim el 
nivell Intermediate. 
A càrrec de Joe Woodward. 

Dilluns d’11.30 a 13.30 h
30 SETEMBRE > 2 DESEMBRE
Preu: 99,46€ (20 hores) Sup. 17€ 

2. REBOSTERIA SENSE SUCRE

Per gaudir de plats dolços no és necessari 
fer servir el sucre. Al nostre abast tenim al-
tres alternatives molt saludables com ara la 
fruita fresca, la fruita seca, les melasses de 
cereals, els xarops o l’estèvia. En aquest ta-
ller farem diferents plats ben dolços fent ser-
vir totes aquestes possibilitats. Te’n podràs 
ressistir? 
A càrrec de Montse Medina. 

Dilluns de 16 a 18 h
30 SETEMBRE > 28 OCTUBRE
Preu: 49,73€ (10 hores) Sup. 15€ 

3. CUINA SALUDABLE DE 
TEMPORADA

Taller de cuina on treballarem amb productes 
de temporada, basat en verdures, cereals 
i llegums. Practicarem receptes salades i 
dolces, amb dues propostes per sessió. En 
aquest taller no treballarem amb carn però, 
puntualment, sí que treballarem amb peix i 
ous. 
A càrrec de Montse Medina. 

Dimarts 14 a 16 h
1 OCTUBRE > 29 OCTUBRE
Preu: 49,73€ (10 hores)  Sup. 16€ 

5. CUINA FÀCIL DE TUPPER

Menjar de tupper no ha de ser sinònim de 
menjar malament. En aquest curs veurem 
com podem utilitzar alguns dels ingredients 
que acostumem a tenir a casa d’una mane-
ra fàcil i resolutiva. Farem una guia per fer 
els nostres tuppers saludables. Treballarem 
el concepte de fons de nevera, conservació 
d’aliments, productes de temporada, etc... 
A càrrec d’Escola de Cuina Eulàlia Fargas. 

Divendres de 18 a 21 h
4 OCTUBRE > 25 OCTUBRE
Preu: 59,68€ (12 hores) Sup. 16€ 

6. ORGANITZA’T LA SETMANA 
MENJANT SA

Taller teòric on podrem organitzar aquells 
menús setmanals que mai trobes el moment 
per planificar. Tens dubtes si els teus àpats 
són saludables i equilibrats? Donarem unes 
pautes bàsiques de nutrició i dietètica. Par-
larem dels grups d’aliments al nostre plat, 
de la seva qualitat i de les proporcions més 
recomanades. Veurem exemples de menús 
variats i nutritius per a totes les dietes (omní-
vora, sense carn, vegetariana i vegana).
A càrrec de Maria Alcolado. 

Dimecres de 10 a 12.30 h
9 OCTUBRE > 23 OCTUBRE
Preu: 37,30€ (7,5 hores) 

7. CUINA ANTIESTRÈS 

L’estrès és un problema que més o menys 
afecta a tothom. Quan el patim durant molt 
de temps, ens acaba passant factura (esgo-
tament, mal humor, malalties, etc.). Utilitza-
rem aliments ecològics i de temporada. 
A càrrec de Mercè Homar. 

Dijous de 18.30 a 20.30 h
17 OCTUBRE > 24 OCTUBRE
Preu: 19,89€ (4 hores) Sup. 8€ 

8. CUINA CLÀSSICA VERSIÓ VEGGY

Optar per una alimentació vegana no vol dir 
renunciar al plaer de menjar. Només hem de 
saber de quina manera podem incorporar un 
producte o forma de cuinar per substituir un 
altre. T’ensenyarem a cuinar fricandó, una 
crema catalana i molt més. 
A càrrec de Montse Medina. 

Dilluns de 16 a 18 h
11 NOVEMBRE > 2 DESEMBRE
Preu: 39,78€ (8 hores) Supl: 12€

9. BATUTS VEGETALS DE TARDOR

La funció principal dels batuts hauria de ser 
la d’incloure fruites, i sobretot, verdures en la 
nostra alimentació diària, de manera gustosa 
i fàcil. Ara bé, s’han d’incoporar a la dieta? 
Tenen cap contraindicació? 
A càrrec de Mercè Homar. 

Dijous de 18.30 a 20.30 h
21 NOVEMBRE > 28 NOVEMBRE
Preu: 19,89€ (4 hores) Sup. 8€ 

12. EL MILLOR DEL BACALLÀ

Taller on farem honor al bacallà! Farem tant 
plats innovadors com plats clàssics. Si el ba-
callà ja és dels productes de cuina que més 
t’agraden, després d’aquest taller serà possi-
blement dels teus preferits. 
A càrrec de Laurier Ngilimana. 

Divendres de 12 a 14 h
15 NOVEMBRE > 13 DESEMBRE
Preu: 39,78€ (8 hores) Supl: 12€

13. PLANIFICACIÓ DE MENÚS SALUDABLES

Vols tenir organitzats els menús setmanals 
però mai trobes el moment de planificar-te? 
Tens dubtes si els teus àpats són saludables 
i equilibrats? Donarem pautes bàsiques de 
nutrició.
A càrrec de Maria Alcolado.

Dilluns de 18 a 20.30 h
12 NOVEMBRE > 2 DESEMBRE
Preu: 37,30€ (7,5 hores) 
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4. LES RECEPTES DE LA IAIA

En aquest taller farem les millors receptes 
de xup xup, aquelles que ens recorden quan 
la iaia ens feia el fricandó, els calamars en 
la seva tinta, aquell pop a feira que ens feia 
llepar-nos els dits. Si tens nostàlgia de plats 
com els d’abans, aquest es el teu taller. 
A càrrec de Laurier Ngilimana. 

Divendres 12 a 14 h
4 OCTUBRE > 25 OCTUBRE
Preu: 39,78€ (8 hores)  Sup. 12€ 
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10. FINGER FOOD, PETITS PLAERS

Finger Food és un taller de cuina on treba-
llarem plats ideats per menjar amb les mans: 
croquetes, patés, broquetes, tempures i tam-
bé alguna recepta dolça. En aquest taller no 
farem servir carn, ni làctics. Sí que podrem 
emprar de forma puntual peix i ous. 
A càrrec de Montse Medina. 

Dimarts de 14 a 16 h
12 NOVEMBRE > 3 DESEMBRE
Preu: 39,78€ (8 hores) Sup. 12€ 

11. ESPECIAL ARROSSOS

L’arròs és el cereal amb major importància 
i mes consumit per l’espècie humana, està 
present en pràcticament totes les cuines. 
Treballarem varietats, usos i tècniques de 
coccions, fumets i caldos. 
A càrrec d’Escola de Cuina Eulàlia Fargas. 

Divendres de 18 a 21 h
8 NOVEMBRE > 29 NOVEMBRE
Preu: 59,68€ (12 hores) Sup. 20€ 
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