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

Us convidem a conèixer i a tastar la programació de pri-
mavera.

Que vagi de gust!

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

PRIMAVERA 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.

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

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 conferèn-
cies i tallers adreçats al públic en general.

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

INSCRIPCIONS

Tallers i activitats: a partir del 30 de març.
Presencials de dilluns a divendres, de 9 a 21 h. En línia a partir de les 8 h.
Presencials i per telèfon a partir de les 10 h. No s’admet reserva de plaça 
als itineraris via correu electrònic. 

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 centre.

Inscripcions en línia: 
https://elsortidor.inscripcionscc.com/ccivic/
Places limitades: els grups han de tenir un mínim de persones inscrites 
perquè es puguin impartir els tallers.

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

Es recomana portar davantal i carmanyola.

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.

ACTIVITATS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

TALLERS AMB PRODUCTES ECOLÒGICSECO

TALLERS DE CUINA VEGETARIANA

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS 



DOLÇOS VEGANS DE PRIMAVERA
Dilluns 4 de maig, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Marta Toledo

Aprendrem a fer diferents postres 
amb productes ecològics i de tem-
porada 100% d’origen vegetal. Les 
fruites en seran les protagonistes, 
però també la xocolata i els cereals. 
Farem elaboracions de tota la vida 
amb un toc modern i sense cruel-
tat animal. La majoria de les recep-
tes també són sense gluten, encara 
que NO es pot assegurar que no 
se n’hi pugui trobar a causa d’una 
possible contaminació creuada.

ESCATES DESCONEGUDES
Dimarts 5 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Anna Bozzano, d’El Peix al Plat

El Mediterrani ens ofereix una infinitat de delicioses possibilitats que sovint 
no tenim en compte quan entrem a la peixateria. El consum de les espècies 
de peix més desconegudes és essencial per preservar la biodiversitat mari-
na. L’oblada, el sarg, el pagell i el mabre formen part d’aquest grup que de 
mica en mica han anat caient en l’oblit tot i ser molt gustosos i saludables. 
Amb cadascuna d’aquestes espècies locals de peix blanc de temporada 
cuinarem una recepta per llepar-nos els dits i descobrirem què podem fer 
per consumir d’una manera més respectuosa amb el medi ambient.

FONAMENTS DE LA CUINA VEGETARIANA 
DE PRIMAVERA
Dijous 7 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Maria Alcolado

Esteu reduint el consum de productes 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 només en aliments 
vegetals. Parlarem de les diferències entre els dos tipus de proteïnes. Pre-
pararem plats de primavera amb verdures i hortalisses, cereals integrals, 
llegums, fruita i fruita seca. Tots els ingredients seran de temporada, de 
proximitat i ecològics.

L’AULA DEL GURMET

NEOLOGISMES GASTRONÒMICS
Divendres 8 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Montse Medina

Tamari, kuzú, amasake, azuki, tofu... Per interpretar algunes receptes ne-
cessitaríem una enciclopèdia! La cuina saludable i vegetariana cada ve-
gada rep més influències de la tradició alimentària oriental, i és tendència 
incorporar als menús productes que no formen part del nostre vocabulari. 
Aclarirem tots aquests termes tan nous i prepararem diferents plats per 
explorar quines possibilitats ofereixen els ingredients exòtics a la cuina.

BISTRONOMIA SALADA
Dimarts 12 de maig, de 19.30 a 21.30 h
Preu: 9,95 €. Suplement per a ingredients: 4 €
Tallerista: Agnès Dapère

Posarem l’alta cuina a l’abast de tothom gràcies a aquest concepte encu-
nyat a la França dels anys 90, quan els bistrots van començar a oferir me-
nús innovadors a preus molt assequibles. Aprendrem a elaborar plats ben 
vistosos amb receptes senzilles. 

DONA SABOR ALS TEUS PLATS
Dijous 14 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Cassio Corsini 

Tens dificultats per afegir o potenciar el sabor quan cuines? En aquest 
taller aprendrem tots els trucs i secrets necessaris per oblidar-nos dels 
plats insípids. Recupe-
rarem les tècniques ca-
solanes i naturals fent 
servir els sofregits, les
herbes aromàtiques, sal-
ses, espècies, olis i vina-
gres. Aconseguirem que 
els nostres plats siguin 
ben suculents. 

ECO

ECO



EL SÈSAM EN LA CUINA JAPONESA
Divendres 15 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Miho Miyata

El sèsam és un aliment fonamental en la cuina japonesa. Es pot consumir 
tant en la seva versió original, la llavor, com en forma de pasta i d’oli. Cui-
narem quatre receptes per al dia a dia amb carn, peix i verdures per veure 
com podem aplicar aquest ingredient en totes les variants, des de la sopa 
fins als dolços. 

INTRODUCCIÓ ALS FERMENTS 
VEGETALS
Dilluns 18 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Marta Toledo

L’objectiu d’aquest taller és perdre la por als ferments i aprendre a elabo-
rar-los a casa, fent servir productes d’origen vegetal i ecològics. Farem 
kimchi, chucrut, kombucha, pickles... I al final de la classe farem una petita 
degustació de diferents ferments. 

CUINA DE LES ILLES BALEARS
Dimarts 19 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Eugènia Guiscafré

300 quilòmetres mar endins trobem una de les tradicions gastronòmiques 
més especials del Mediterrani. Ens deixarem sorprendre pel menjar de l’ar-
xipèlag veí amb tres receptes clau: els rubiols o cocarrois, les panades o 
formatjades i les raoles d’endívia. Farem un passeig per la cuina de Mallorca 
i Menorca utilitzant productes de proximitat i de temporada.

STREET FOOD DEL SUD-EST ASIÀTIC
Dimarts 26 de maig, de 19.30 a 21.30 h
Preu: 9,95 €. Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Agnès Dapère

Amanida de papaia verda, pinxos sate, fideus fregits... són plats emble-
màtics que podem trobar passejant-nos pels carrers d’Indonèsia, Tailàn-
dia, Malàisia, Singapur o Vietnam. Viatjarem al sud-est asiàtic gràcies a  
la gastronomia i als ingredients més característics d’aquesta àrea geo-
gràfica i acabarem amb un arròs amb mango, les postres més llamineres!

TAPES CREATIVES DE TEMPORADA
Dijous 4 de juny, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Cassio Corsini

Veurem com és possible 
crear tapes contemporà-
nies pròpies de la cuina 
d’autor des de casa i amb 
productes de temporada. 
Amb l’ajuda de tècniques 
culinàries diverses apren-
drem a fer un àpat original, 
senzill i molt elaborat per 
sorprendre els convidats.

HARU NO SARADA: AMANIDES 
PEL BON TEMPS A L’ESTIL JAPONÈS
Divendres 5 de juny, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Miho Miyata

Amb el bon temps cada vegada ve més de gust menjar amanides ben 
fresques. En aquest taller en prepararem cinc de diferents utilitzant verdu-
res de temporada i algues, calamars, pop, marisc... Degustarem el sabor 
del mar i les salses orientals en un mateix plat, un maridatge deliciós al 
més pur estil japonès. 

L’AULA DEL GURMET

ECO



ORGANITZA ELS TEUS MENÚS 
DE PRIMAVERA
Dimecres dia 22 d’abril, de 18.30 a 21.30 h
Tallerista: Maria Alcolado

Vols organitzar els menús setmanals però mai trobes el moment per plani-
ficar-te? Tens dubtes de si els àpats que fas són saludables i equilibrats? 
Amb una planificació de menús estalviem temps i diners, mengem més 
saludable i evitem que se’ns facin malbé els aliments comprats. En aquest 
taller teòric i pràctic resoldrem dubtes i crearem per escrit menús saluda-
bles setmanals segons les preferències personals.

EL WASABI DEL MONTSENY
Dissabte 9 de maig, a les 11 h
Suplement per a ingredients: 4 €
Itinerari a càrrec de Pau Gelman i Arnau Riba, de Yamaaoi.

No et pots perdre l’opor-
tunitat de visitar l’única 
plantació de wasabi del 
Mediterrani, que obrirà les 
portes al públic per prime-
ra vegada! La pasta verda 
que se sol servir a occident 
és, normalment, un produc-
te processat. Recentment, 
però, dos joves de Viladrau 
han engegat una empresa 
que el cultiva i el distribu-
eix fresc, conservant-ne tot 

el sabor i les propietats. Veurem com el condiment més famós de la cuina 
japonesa creix a les antigues terrasses recuperades del Parc Natural del 
Montseny. Aprofitarem el viatge per tastar una de les pastes de wasabi més 
exquisides d’Europa.
El punt de trobada s’informarà un cop tancat el grup. 

TASTA LA PRIMAVERA: 
EL CARABASSÓ
Dijous 28 de maig, de 18.30 a 21.30 h
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Maria Alcolado

El carabassó és l’hortalissa més estimada de totes, d’un gust suau i delicat, 
no hi ha ningú que s’hi resisteixi! Ric en aigua i fibra, també aporta vitamines 
antioxidants com a la A i la C i minerals com l’àcid fòlic, el potassi i el man-
ganès. Potser us sorprendrà que es pot menjar en cru en receptes com els 
zoodles o espaguetis, batuts vegetals, carpaccios, canelons o raviolis. Una 
altra forma diferent de menjar-lo és formant part de receptes dolces com 
els pastissos, brownies i galetes. Tots els ingredients seran de temporada, 
de proximitat i ecològics.

PRIMAVERA A TAULA

«HALAR, CUINA GITANA A CATALUNYA»
Dilluns 27 d’abril, de 18.30 a 21.30 h
Suplement per a ingredients: 6 €
Taller a càrrec de Ricard Marí, de la Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya.

Amb motiu del Dia Internacional del Poble Gitano ens aproparem a la se-
va tradició gastronòmica de la mà de Ricard Marí, xef gitanocatalà i col-
laborador amb la Fundació Alícia en el procés d’elaboració del receptari 
«Halar, cuina gitana a Catalunya». Veurem quin pes ha tingut l’origen nòma-
da d’aquest poble en la seva alimentació, que s’ha anat enriquint gràcies 
a les influències rebudes d’arreu i que es caracteritza per  l’aprofitament. 
Elaborarem algunes de les receptes del llibre i les gaudirem en companyia: 
segons la comunitat gitana, la mateixa trobada de persones es converteix 
en un fet que s’ha de celebrar!

CUINA DE SÍRIA
Dissabte 23 de maig, de 10.30 a 12.30 h
Suplement per a ingredients: 3 €
A càrrec de Rama Sabra i de l’associació Abrazo Cultural.
Recomanat per a infants a partir de 5 anys.
Inscripcions a partir del dia 4 de maig. 

T’animes a explorar la cultura i els sabors de Síria? Rama Sabra, professora 
siriana de l’associació Abrazo Cultural, ens ensenyarà a preparar un menú 
complet típic del seu país d’origen amb entrant, plat principal i postres. El 
menjar ens obre la possibilitat de crear trobades i connexions, i en aquest 
taller podreu fer un viatge gastronòmic i cultural pel món àrab amb els més 
petits de la casa.

CUINANT VINCLES

ECO

CLUB DE LECTURA GASTRONÒMIC: 
EL PEQUEÑO LIBRO DEL VEGANISMO
Dimecres 29 d’abril, de 18.30 a 21.30 h
Suplement per a ingredients: 4 €
A càrrec de Carlota Freixenet, de La Carbonera.

Es recomana haver llegit el llibre prèviament. 
Hem vingut a fer aquelles tres coses que més ens agraden: llegir, conversar 
i menjar. Comentarem un llibre concís, perspicaç i intel·ligent per descobrir 
què significa ser vegà. Traurem tot el suc que puguem al llibre i anirem més 
enllà de les paraules. Conversarem al voltant del veganisme des de la teoria 
i des de la pràctica, compartirem consells i crítiques al sistema i parlarem 
del canvi climàtic i la indústria alimentària. Al mateix temps, gaudirem de 
la preparació d’una recepta vegana en directe. Us esperem en aquesta 
aventura per enriquir la ment i l’estómac!

ECO

PLATS FORTS



APRENDRE A MENJAR SA 
AMB LA XOCOLATA
Dimecres 13 de maig, a les 19 h
Suplement per a ingredients: 5 €
Xerrada amb tast a càrrec de Núria Ribera, de Xocolatt.

Al contrari del que solem pensar, la xocolata és un aliment perfectament 
compatible amb una dieta sana i equilibrada. Ens endinsarem a l’univers 
del cacau i experimentarem en primera persona tots els plaers sensorials 
d’aquest producte encisador. Donarem un cop d’ull a la seva història, a la 
realitat de les plantacions, als processos d’elaboració i finalitzarem l’expe-
riència amb una degustació que ens ajudarà a percebre tots els seus ma-
tisos. Aprendrem a delitar-nos amb la xocolata de manera més saludable.

INICIACIÓ AL MERAVELLÓS MÓN DEL TE
Dimecres 27 de maig, a les 19 h
Suplement per a ingredients:  5 €
Xerrada amb tast a càrrec de Jordi Arias, de Bebe-Té.

Sabies que el te és la beguda més 
consumida del món després de l’ai-
gua? L’ésser humà fa més de 5.000 
anys que es beneficia de les propie-
tats naturals d’aquesta infusió amb 
un alt contingut de sals minerals, 
que no va arribar a Europa fins a 
finals del s. XVI. Farem una inicia-
ció al món del te, en coneixerem els 
orígens i procedència i sobretot els 
seus beneficis per a la salut. Men-
tre fem una degustació de diferents 
varietats aprendrem a preparar-les 
per treure’n el màxim profit.

CUINA SOSTENIBLE I SLOW FOOD
Divendres 22 de maig, de 18 a 20 h 
A càrrec de sObres Mestres en col·laboració 
amb La Fàbrica del Sol.

A partir d’aliments de temporada recuperats, frescos i de proximitat farem 
un taller participatiu de cuina creativa. Reflexionarem sobre la importància 
de l’aprofitament alimentari i gaudirem cuinant i cuidant-nos.

RESIGNIFICANT LA CUINA 
A TRAVÉS DE L’ART
Dijous 30 d’abril, a les 19 h
Suplement per a ingredients: 4 €
A càrrec de María Viñolo, educadora social i col·laboradora 
amb l’exposició Feminismes del CCCB.

Durant els anys 70 les feministes de la segona onada van començar a rei-
vindicar algunes de les tasques que es desenvolupaven dins la llar com a 
activitats subversives. La cuina i la costura van passar de ser tasques do-
mèstiques invisibilitzades a esdevenir eines per denunciar la desigualtat de 
gènere. Ens familiaritzarem amb el concepte «essencialisme estratègic» i 
veurem com algunes artistes han revaloritzat la cuina fins a convertir-la en 
un espai de creació i denúncia. Acompanyarem la xerrada amb una expe-
riència sensorial.

LA CUINA DELS BONS HÀBITS 

DESMITIFICANT ELS ENERGITZANTS 
NATURALS
Ara que arriba la primavera és probable que aparegui el que popularment 
anomenem «astènia primaveral» perquè el nostre cos s’està adaptant a 
l’augment d’hores de llum diürna, a les temperatures més elevades... Per 
combatre aquestes sensacions podem recórrer als energitzants naturals, 
però cal que aprenguem a relacionar-nos-hi de manera saludable. Desco-
brirem com consumir els tres aliments amb efectes estimulants més popu-
lars arreu del món -el cafè, el cacau i el te- i aprendrem a gaudir-los encara 
més i a beneficiar-nos de les seves propietats naturals. 

TOT EL QUE NO SABIES SOBRE EL CAFÈ
Dilluns 11 de maig, a les 19 h
Suplement per a material: 4 €
Xerrada amb tast a càrrec d’Ivette Vera, de Nomad Coffee.

El cafè ens acompanya cada dia i l’associem tant a moments d’oci i des-
cans com a la intensitat de la rutina i la vida laboral. Per a moltes persones 
és imprescindible per poder engegar el dia, però sempre se’ns recomana 
prendre’n amb moderació i no abusar-ne. Aprendrem tot el que hauríem de 
saber per consumir-lo adequadament mitjançant una degustació en la qual 
apreciarem les diferències entre les varietats comercials i les d’especialitat.

PLATS FORTS

LA CUINA DELS BONS HÀBITS 



EL CISTELL A TAULA

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
El terme «sobirania alimentaria» fa referència al dret dels pobles a definir la 
seva pròpia política agrària i alimentària i a abastir-se amb aliments nutritius, 
culturalment adequats, accessibles i produïts de manera sostenible i eco-
lògica. En aquest cicle d’activitats abordarem aquest concepte tan ampli 
des d’alguns dels seus vessants i veurem quines eines tenim a l’abast per 
començar a recuperar el control de l’alimentació, que hem anat delegant a 
la indústria alimentaria a mesura que aquesta s’ha anat imposant.

VISITA A CAN MASDEU
Diumenge 7 de juny, a les 12 h
Inscripcions a partir de l’11 de maig.
Itinerari a càrrec de Can Masdeu.

Des de fa gairebé dues dècades a la vall de Collserola s’hi desenvolupen 
iniciatives relacionades amb la custòdia activa del territori interurbà i la recu-
peració de l’espai agrícola i social. Descobrirem la història del centre social 
okupat Can Masdeu i la vida comunitària que acull. Mentre fem una ruta per 
la vall coneixerem el projecte de recuperació vegetal de la serra i el banc de 
llavors, que permet preservar la biodiversitat i l’ecosistema a la vegada que 
garanteix tenir autonomia davant de les grans multinacionals de la llavor.
El punt de trobada s’informarà un cop tancat el grup. S’ofereix la possibilitat 
de dinar a Can Masdeu per 5 €. 

«RÍO SENEGAL: EL REFLEJO DE LA DIGNIDAD»
Del 8 al 23 de juny
A càrrec de la Fundació MUSOL, Municipalistas 
por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional. 

Les poblacions agrícoles de Guédé Village i Guédé Chantier, al Senegal, 
pateixen inseguretat alimentària a causa de les dinàmiques del mercat glo-
bal. Veurem com productores locals van organitzar-se promovent períme-
tres agrícoles comunitaris per tal d’augmentar la producció dels cultius i 
diversificar-los i així poder autoabastir-se. Aquesta exposició fotogràfica 
mostra la realitat del territori.

«ALIMENTUM» AL SORTIDOR
Dimarts 9 de juny, a les 19 h
Cinema documental i debat posterior a càrrec de Grain.

L’alimentació i l’impacte del sistema agroalimentari s’ha convertit en un 
aspecte clau de l’agenda social, i el cicle de projeccions i debats «Alimen-
tum» produït pel CCCB analitza aquesta qüestió des de tres punts de vista 
complementaris: la crisi ecològica, la crisi econòmica i la crisi del pensa-
ment. Un cicle que es planteja com uns estats generals de l’alimentació, 
però també un manual de supervivència, entre la salut i la sobirania, el plaer 
i la política, la crítica i la pràctica transformadora. Documental a concretar. 

HACKEJANT CEVICHES
Dimecres 10 de juny, de 18.30 a 21 h
Suplement per a ingredients: 5 €
Taller a càrrec de Marina Monsonís, Graffitti Receptes. 

La nostra alimentació és un acte polític i contribueix a reproduir lògiques 
colonials que afecten la població del sud global. Molts dels productes que 
mengem tenen un gran impacte ecològic i provenen de plantacions on es 
vulneren els drets de les agricultores. Substituirem alguns ingredients im-
portats per un producte desconegut que tenim ben a la vora: les fulles de 
la figuera de moro o chumbera. Farem un ceviche vegà de nopals i un de 
peix de les nostres llotges. Reivindicarem els sabers de tres grups de do-
nes d’orígens diferents, que han treballat de manera conjunta per hackejar 
algunes receptes tradicionals mexicanes amb els productes de la terra.

CAP A LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA 
I ENERGÈTICA
Dissabte 13 de juny, a partir de les 9.30 h
Activitats en col·laboració amb la revista «Soberanía 
alimentaria, biodiversidad y culturas», en el marc del Fòrum 
Social Mundial de les Economies Transformadores.

Gairebé totes les respostes socials a les crisis de qualsevol tipus s’agrupen, 
darrerament, al voltant del concepte «sobiranies». Les dues protagonistes 
d’aquesta jornada ens donen possibles solucions en un context d’emer-
gència climàtica. Democratitzar l’alimentació i l’energia també està en les 
nostres mans, i els coneixements populars i la participació activa de la 
ciutadania cobren un paper molt important en el camí cap a l’autoconsum 
d’aquests recursos. Vine a participar de les diferents activitats a la plaça del 
Sortidor i a compartir les eines que tenim a l’abast com a consumidores. 

VERMUT AMB BONA ENERGIA
Dissabte 13 de juny, d’11.30 a 13.30 h
Activitat en col·laboració amb la Fàbrica del Sol. 

Celebrarem una festa a l’aire lliure amb taules temàtiques per conversar 
amb especialistes sobre l’ús i l’autoconsum de l’energia solar, prendre un 
refrigeri, exposar dubtes i donar la benvinguda al programa d’actes de la 
Setmana de l’Energia a Barcelona.

ECO



AGENDAPOBLE-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 l’educació i volem que la cuina sigui una au-
la més, on s’aprenguin les propietats dels ingredients i la manera de cui-
nar-los, on es treballi la participació, l’organització i la col·laboració. Convi-
dem 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 nos-
altres al centre cívic o, si ho preferiu, envieu un correu electrònic a: ccel-
sortidor@bcn.cat.

RESIDÈNCIA TRES PINS – 
SANT PERE CLAVER
Aquesta entitat duu a terme tallers de cuina amb persones amb discapa-
citat intel·lectual lleu i trastorn de conducta que viuen a la residència o que 
estan vinculades amb el centre de dia Tres Pins. 

PLA D’ACOLLIDA
El grup CataLaCuina, conformat per joves d’entre 16 i 20 anys sense refe-
rents familiars, es reuneix a la cuina per fer elaboracions de manera con-
junta i compartir-les en un àpat després de rebre classes d’alfabetització de 
català. Projecte de la Coordinadora d’entitats del Poble-sec.

ENGANXA’T
El projecte grupal «Enganxa’t» es duu a terme amb joves adolescents d’en-
tre 12 i 16 anys en situació de vulnerabilitat. La cuina esdevé un espai que 
garanteix la relació entre ells i amb referents que els ofereixen suport en el 
seu procés educatiu. Projecte de Serveis Socials. 

SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA 
DEL PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
Els serveis de salut mental preparen tallers de cuina per promoure la inde-
pendència i l’autonomia en l’àmbit de l’alimentació d’un grup de persones 
amb malalties mentals.

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!”.

ABRIL

Dimecres 22 18.30 – 21.30 h Organitza els teus menús de primavera

Dilluns 27 18.30 – 21.30 h  «Halar. Cuina gitana a Catalunya»

Dimecres 29 18.30 – 21.30 h  Club de lectura gastronòmic: 
  El pequeño libro del veganismo

Dijous 30 19 h Resignificant la cuina a través de l’art

MAIG

Dilluns 4 18.30 – 21.30 h Dolços vegans de primavera

Dimarts 5 18.30 – 21.30 h Escates desconegudes

Dijous 7 18.30 – 21.30 h Fonaments de la cuina vegetariana 
  de primavera

Divendres 8 18.30 – 21.30 h Neologismes gastronòmics

Dissabte 9 11 h El wasabi del Montseny

Dilluns 11 19 h Tot el que no sabies sobre el cafè

Dimarts 12 18.30 – 21.30 h Bistronomia salada

Dimecres 13 19 h Aprendre a menjar sa amb la xocolata

Dijous 14 18.30 – 21.30 h Dona sabor als teus plats

Divendres 15 10.30 – 12.30 h El sèsam en la cuina japonesa

Dilluns 18 18.30 – 21.30 h Introducció als ferments vegetals

Dimarts 19 18.30 – 21.30 h Cuina de les Illes Balears

Divendres 22 18 – 20 h Cuina sostenible i slow food

Dissabte 23 10.30 – 12.30 h Cuina de Síria

Dimarts 26 18.30 – 21.30 h Street food del sud-est asiàtic

Dimecres 27 19  h Iniciació al meravellós món del te

Dijous 28 18.30 – 21.30 h  Tasta la primavera: el carabassó

JUNY

Dijous 4 18.30 – 21.30 h Tapes creatives de temporada

Divendres 5 18.30  – 21.30 h  Haru no sarada: amanides japoneses
  pel bon temps

Dissabte 7 12 h Visita a Can Masdeu

Del 8 al 23  «Río Senegal: el reflejo de la dignidad»

Dimarts 9 19 h «Alimentum» al Sortidor

Dimecres 10 18.30 – 21 h Hackejant ceviches

Dissabte 13 9.30 h Cap a la sobirania alimentària i energètica

Dissabte 13 11.30 – 13.30 h Vermut amb bona energia



ADREÇA

Centre Cívic El Sortidor
Plaça del Sortidor, 12 – 08004 Barcelona – Tel. 934 434 311 
ccelsortidor@bcn.cat – Barcelona Wi-Fi
Sala d’actes equipada amb anell magnètic

TRANSPORTS

Metro: Poble-sec (L3) i Paral·lel (L2 i L3)
Autobusos: 20, 21, 36, 37, 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
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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 fi txer de dades de Gestió i ús d’equipaments, 
locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la fi nalitat de la gestió 
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, 
rectifi cació, 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


