A TAULA!
CICLE DE CULTURA
I GASTRONOMIA
Primavera 2022

El Sortidor

Centre Cívic El Sortidor

A TAULA! Cicle de cultura i gastronomia és el projecte singular
del Centre Cívic El Sortidor. Un espai per explorar l’alimentació
en totes les seves dimensions i compartir recursos per empoderar-nos en els nostres hàbits i pràctiques relacionades amb
el menjar.
Us convidem a conèixer i a tastar la programació de primavera.
Que vagi de gust!

INSCRIPCIONS I RESERVES

elsortidor.inscripcionscc.com
Tallers: a partir del 4 d’abril
Programació cultural: a partir del 4 d’abril (per les activitats d’abril i maig)
i a partir del 23 de maig per les activitats de juny.
En cas de no poder assistir a una activitat a la qual us heu inscrit, agrairem que ho comuniqueu al centre. La vostra plaça pot ser utilitzada per
persones que són a la llista d’espera.
Pagament:
Es podrà fer online o amb targeta o efectiu en el moment de formalitzar
la inscripció.
Un cop feta la inscripció no es retornarà l’import del taller.
Per a més informació sobre reducció i subvenció dels preus dels tallers
adreceu-vos al centre.
Es recomana llegir detingudament els continguts de les activitats de cuina per veure la idoneïtat dels aliments que s’elaboraran, sobretot en cas
d’al·lèrgies o intoleràncies alimentàries.

Els tallers de L’aula del gurmet poden ser adaptats per a persones
amb discapacitat auditiva. Es disposarà, si se’n fa la demanda prèvia, d’ajudes tècniques per a persones usuàries de pròtesis auditives i
d’intèrpret en llengua de signes.

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.

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 general.

ACTIVISME GASTRONÒMIC
Aquest és un apartat dedicat a reflexionar al voltant de la dimensió política de l’alimentació. Parlarem de la gastronomia com a eina de transformació social i motor de canvi, i veurem quines estratègies tenim a l’abast
per recuperar el control sobre què i com mengem.

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

CUINANT VINCLES
La cuina ha estat històricament un espai de trobada on compartir vivències i experiències. Al voltant dels fogons coneixerem diferents cultures
alimentàries, cuinarem ingredients d’orígens diversos i posarem en valor
la diversitat a través dels sabors.

A PEU DE CARRER
Coneixerem les manifestacions culturals culinàries que ens apropen als
altres mitjançant les celebracions del calendari festiu.

ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS
ACTIVITATS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
ACTIVITAT EN FAMÍLIA
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

L’AULA DEL GURMET

CUINA MEXICANA
Dimarts 26 d’abril, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 5 €
Tallerista: Carlos Copado de Redrum i Menja’t Montjuïc
Les receptes que les àvies mexicanes han anat transmetent de generació en generació són l’especialitat de Redrum, una cantina mexicana clàssica al bell mig del Poble-sec. Aprendrem a elaborar els plats
estrella de la cuina casolana de Mèxic i els acompanyarem amb els
còctels insígnia del país.

DOLÇOS JAPONESOS AMB TE MATCHA
Dilluns 2 de maig, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 6 €
Tallerista: Miho Miyata
A banda de fer-ne infusions, aquest
te verd en pols es pot utilitzar també com a ingredient en múltiples
receptes de pastisseria. Aprendrem
a elaborar unes galetes delicioses i
dos dels dolços japonesos tradicionals que més s’han popularitzat a
occident: dorayakis i daifuku.

CUINA DE PRIMAVERA PER A CONVIDATS
Dimarts 3 de maig, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 5 €
Tallerista: Josep Vidal
Aquest és un taller pels amfitrions més golafres! Compartirem idees i
trucs de restaurant per sorprendre els nostres convidats (i a nosaltres
mateixos) amb receptes innovadores. Prepararem originals aperitius,
colorits entrants, plats principals i postres creatives.

PLATS NOUS AMB ELS INGREDIENTS DE SEMPRE
Dilluns 9 de maig, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 5 €
Tallerista: Rosa Mari Garcia
En aquest taller la innovació es troba amb la tradició. Utilitzant productes de temporada prepararem receptes que condensaran les tècniques
de tota la vida i combinarem els ingredients de maneres inesperades
per gaudir dels contrastos que ens ofereixen els sabors de la primavera.

ARROSSOS I FIDEUÀS
Dijous 12 de maig, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 6 €
Tallerista: Anna Bozzano
La fideuada i els arrossos són els plats per
excel·lència a les terrasses dels restaurants a primera línia de mar. Si vols gaudir-ne a casa, en aquest taller aprendràs
tots els trucs i secrets per dominar uns
dels plats més tradicionals de la gastronomia catalana que mai passen de moda!
Tots els productes seran frescs i de proximitat, obtinguts pels pescadors de la
Confraria de la Barceloneta a les nostres
costes.

SALSES CASOLANES
Dimarts 17 de maig, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 4 €
Tallerista: Eugènia Guiscafré
Perquè comprar salses industrials plenes
d’additius i conservants quan pots preparar-les tu mateixa i fer-les molt més saludables i sostenibles? Aprendrem a elaborar deu salses diferents per acompanyar
els àpats més populars de la primavera:
les barbacoes, els vermuts, els sopars de
tapes... Amb pocs ingredients de preus
ben assequibles es poden fer meravelles!

PA ARTESÀ AMB MASSA MARE
Dimarts 24 de maig, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 5 €
Tallerista: David Moreno del Forn Santa Madrona
Des de l’any 1886 a la petita rambla del
Poble-sec s’hi elaboren productes respectuosos amb l’equilibri dels cicles naturals als camps de conreu, sempre de
manera artesana i a partir de matèries
primeres ecològiques. Guiats pel David,
un dels forners de la quarta generació que
ha donat vida a aquest antic establiment,
aprendrem a elaborar pa artesà amb les
nostres pròpies mans utilitzant farina
d’espelta i llevat a base de pèsols i mel.

ARRÒS BIRYANI
Dimecres 25 de maig, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 5 €
Tallerista: Agnès Dapère
L’arròs biryani és tan emblemàtic a la cuina índia que cada regió, cada
ciutat, cada família té una recepta secreta. En cuinarem una versió amb
pollastre i una vegetal amb 2 massala diferents i veurem com el podem
acompanyar amb raita i pakoras per donar-li un toc digne d’un maharajà.

ART I CUINA ITALIANA
Dimecres 31 de maig i 7 de juny, de 18.30 a 21 h
Preu: 30,43 € · Suplement: 8 €
Tallerista: Sara Sandrino
Quin és el maridatge més italià? Sens dubte, l’art i la cuina! En aquest
taller presentarem dues pintures de la història de l’art en les quals apareix un ingredient típic de la cuina italiana, que després que serà el
protagonista del plat que cuinarem. Les obres d’art s’analitzaran en el
seu context històric i cultural, i aprofundirem en la biografia de l’autor i
les anècdotes de l’època.

TAPES VEGANES
Dimecres 1 de juny, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 5 €
Tallerista: Mercè Tafalla
Si trobes a faltar opcions veganes entre les tapes de bar més típiques,
aquest taller està fet per tu. Aprendrem a fer truita de patates sense
ou, shiitake a feira (l’alternativa vegana al pulpo a feira o pop a la gallega), croquetes sense gluten, xoriç de tomàquet sec, formatge fos per a
menjar amb natxos... No te’l perdis!

INFLUÈNCIES ORIENTALS EN PLATS VEGETARIANS
Dilluns 13 de juny, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 5 €
Tallerista: Jordi Rey
La dieta vegetariana a occident
s’ha enriquit molt gràcies a la
influència d’altres cultures. Són
molts els cuiners i cuineres que
fusionen receptes per donar més
sabor als seus plats. Elaborarem
receptes asiàtiques i vegetarianes que no et deixaran indiferent.

EL DONFENG EN LA CUINA TAIWANESA
Dimecres 15 de juny, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 4 €
Tallerista: Jenny Chih-Chieh Teng
El donfeng, també conegut com a fideu de cel·lofana, és un aliment molt
saludable i fàcil de cuinar elaborat
amb el midó de la mongeta mungo
o soja verda i aigua. La seva textura
especial el converteix en un dels ingredients estrella de la gastronomia
taiwanesa. En aquest taller descobrirem com cuinar aquests fideus
transparents sense gluten i prepararem diversos plats deliciosos.

BONS HÀBITS

COMENÇAR AMB BON PEU
ALIMENTACIÓ I PRIMERA INFÀNCIA
Data a determinar. Consultar la pàgina web del centre.
A càrrec de l’equip de pediatria i referents de benestar emocional i
comunitari del CAP Les Hortes
L’alimentació dels nadons en els seus primers mesos de vida és una de
les qüestions que més dubtes generen durant l’embaràs i el postpart.
En aquest espai de trobada les professionals del barri ens explicaran
quines són les opcions més beneficioses per a les mares lactants i no
lactants i les seves criatures i compartirem els aprenentatges que generen les famílies arran de l’experiència pròpia.

EL MÈTODE BLW
Dimecres 27 d’abril, de 16 a 18 h
A càrrec d’Ivanna Gomez
L’alimentació complementària autorregulada pel nadó (Baby Led Weaning) és un mètode respectuós per
començar a introduir aliments sòlids
complementaris a la llet materna. En
aquesta xerrada us explicarem tot
el que cal de saber per començar a
posar-lo en pràctica i fer de l’alimentació dels més petits una experiència
positiva.

ACTIVISME GASTRONÒMIC

SANT PONÇ
Les herbes remeieres, les confitures,
la mel i tot tipus de productes naturals
amb propietats terapèutiques són els
protagonistes de la Fira de Sant Ponç
que se celebra cada 11 de maig en
honor al patró dels herbolaris i apicultors. Des de l’Edat Mitjana els carrers de la ciutat s’omplen de parades
i olors just en el moment de floració
i màxima esplendor de la majora de
plantes medicinals i aromàtiques. Enguany és el 40è aniversari de la Fira de
Sant Ponç del Poble-sec. T’animes a
celebrar-la amb nosaltres?

LA CIUTAT COMESTIBLE
Dimecres 4 de maig, de 18 a 20 h
Suplement: 5 €
Activitat formativa a càrrec de Pilar Sampietro
Entre les presses, l’asfalt, el tràfic i la contaminació de la ciutat hi creix
esperança en forma de brots verds, flors i fruits silvestres. Pilar Sampietro, veïna del barri, juntament amb Ignacio Somovilla, Jabier Herreros
i Jorge Bayo va recollir en un sol llibre dotze experiències explicades
pels seus protagonistes sobre la construcció d’una ciutat verda i dotze
receptes fàcils per fer a casa: ungüents, perfums, galetes, cremes... Et
convidem a conèixer diferents espais i iniciatives veïnals que contribueixen a fer del Poble-sec un entorn alimentari sostenible i empoderador.
El punt de trobada s’informarà un cop tancat el grup.

ELS SECRETS DE LES HERBES AROMÀTIQUES
Dissabte 7 de maig, de 10.30 a 12.30 h
Taller a càrrec de Carol Fraile, de l’Hort de la Font Trobada
L’Hort de la Font Trobada és un oasi verd on conrear en comunitat i
compartir coneixements, experiències, planters, hortalisses, flors i assemblees. En aquest taller veurem què estan cultivant les veïnes del
barri, coneixerem els beneficis de les plantes aromàtiques, aprendrem
remeis casolans per tenir cura del nostre hort d’interior i prepararem
una sal d’herbes ideal per condimentar i enriquir el sabor de tot tipus de
plats. El punt de trobada s’informarà un cop tancat el grup.

DESCOBRIM LA FIRA DE SANT PONÇ DE POBLE-SEC
Dimecres 11 de maig de 12 a 13 h, a la plaça Bella Dorita
Suplement: 3 €
Itinerari amb la col·laboració de Slow Food Barcelona i Baixem al
carrer
Ens passejarem per la Fira de Sant Ponç del Poble-sec, veurem quins
productes naturals i artesans ens ofereixen els paradistes, els olorem i
els degustarem. El punt de trobada s’informarà un cop tancat el grup.

RECEPTES DE SANT PONÇ: LA MEL I LES HERBES
A LA CUINA
Dimecres 11 de maig de 18 a 20 h, a la plaça Bella Dorita
Showcooking a càrrec de Menja’t Montjuïc
De la mà d’un restaurador del barri aprendrem a elaborar receptes casolanes amb els productes estrella de la Fira de Sant Ponç. Recuperarem les tècniques tradicionals, incorporarem flors, arrels, fulles i herbes
a algunes receptes i apreciarem els gustos que ens dóna la natura desbancant de manera definitiva els saboritzants concentrats artificials de
la indústria alimentària.

PLATS FORTS

DE L’HORT A L’ART
Del 16 de maig al 10 de juny
Exposició a càrrec de la Fundació Joan Miró i l’alumnat de Cicle Infantil de l’Escola Poble-sec en el marc del projecte Gresol Cultural
Durant tot el curs l’alumnat de cicle infantil de l’Escola Poble-sec ha
estat descobrint l’alimentació saludable i sostenible a través de l’obra
de Joan Miró, i nosaltres hem tingut la sort de poder acompanyar-los
de ben a prop gràcies al projecte L’Escola A Taula! Durant els mesos de
maig i juny al pati del centre cívic es podrà gaudir d’una exposició que
recull el procés de creació que han fet els més petits del barri.

L’ESTÈTICA A LA CUINA
Dijous 19 de maig, de 18.30 a 20 h
Suplement: 5 €
Activitat formativa a càrrec de Núria Bàguena
Com ha canviat la manera de menjar i presentar els plats al llarg del
segles? Quines han estat les grans tendències culinàries, tant en l’esfera domèstica com en l’alta cuina? Com afecten les modes a la nostra
alimentació? Veurem con els descobriments de cada època n’han anat
configurant el panorama gastronòmic. De manera pràctica i participativa veurem com interfereixen els sentits en la manera com mengem.

MIRANT LA CUINA A TRAVÉS DE L’ART
Dijous 26 de maig, de 18.30 a 20 h
Suplement: 5 €
Activitat formativa a càrrec de Núria Bàguena
Una de les millors fonts d’informació per descobrir l’evolució històrica
de la cuina són les obres d’art. Els pintors de cada segle han anat deixant testimonis gràfics de com eren els cuiners i cuineres medievals,
quins ingredients hi havia als mercats, com eren els grans banquets i
els àpats més humils al S.XVII... Farem un passeig per la història de la
gastronomia des de la història de l’art i gaudirem d’una part pràctica
experimental.

CUINANT VINCLES

NARRATIVES MIGRANTS
La narrativa que existeix en relació a les persones refugiades i migrades en
determina les seves oportunitats i, per tant, també les seves condicions de
vida. Si, a més, són persones racialitzades o vénen de territoris estigmatitzats encara és més difícil per a elles accedir al mercat laboral. En aquest cicle hi participen projectes que busquen donar resposta a aquesta necessitat
a través de la cuina. Coneixerem persones nouvingudes amb trajectòries diferents amb qui compartirem una estona al voltant dels fogons mentre trenquem amb el relat únic eurocentrat i construïm altres narratives migrants.

CUINA DEL MARROC
Dijous 2 de juny, de 18.30 a 20.30 h
Suplement: 3 €
Taller de cuina a càrrec de Youssef Doubal, d’Espai Mescladís
Només 60 quilòmetres ens separen del
Marroc, però la distància simbòlica hem
establert històricament amb el país veí és
molt gran. Amb la companyia de Youssef Doubal, alumne del programa Cuinant
Oportunitats que es desenvolupa al restaurant-escola d’Espai Mescladís, coneixerem
la rica i diversa gastronomia marroquí.

CUINA DE SENEGAL
Dijous 9 de juny, de 18.30 a 20.30 h
Suplement: 3 €
Taller de cuina a càrrec d’Espai Mescladís
La cuina africana és plena d’espècies, sabors i combinacions desconegudes per a molts paladars. Prepararem un menú típic de la gastronomia senegalesa de la mà d’un dels alumnes del programa Cuinant Oportunitats que
es desenvolupa al restaurant-escola d’Espai Mescladís.

CUINA DEL CONGO
Dissabte 11 de juny, de 10.30 a 12.30 h
Suplement: 3 €
Taller de cuina a càrrec de Dada Balombane i l’Associació Abrazo
Cultural
Recomanat per a infants a partir de 5 anys
Anima’t a descobrir les receptes més populars del Congo, al cor del continent africà! La seva cuina barreja les tradicions culinàries de les més de 450
ètnies que habiten el país, les influències europees de països colonitzadors
i elements de la gastronomia àrab a causa de l’històric comerç d’esclaus.
Tot cuinant coneixerem la trajectòria de Norbertine Balombane, Dada pels
amics, nascuda a la República Democràtica del Congo i arribada a Barcelona fa gairebé 3 anys.

A PEU DE CARRER

ELS SABORS DE SANT JOAN
FEM RATAFIA!
Divendres 17 de juny, d’ 11 a 13 h
Suplement: 10 €
Activitat formativa a càrrec d’Anna Serrano
Pels volts de Sant Joan es recullen les herbes necessàries per elaborar
el licor més popular dels Països Catalans. Cada ampolla de ratafia és un
concentrat del paisatge de cada zona. Tens ganes de saber quin gust
té Montjuïc? Prepararem mig litre de ratafia i, després de 40 dies a sol i
serena en podràs gaudir a casa... o compartir-la amb el veïnat! El punt de
trobada s’informarà un cop tancat el grup.

COCA DE SANT JOAN
Dimarts 21 de juny, de 18.30 a 20.30 h
Suplement: 6 €
Taller de cuina a càrrec de David Moreno, del Forn Santa Madrona
La coca de Sant Joan és un dels productes
de rebosteria més coneguts del calendari
pastisser català. En aquest taller aprendràs
a fer la massa de brioix i a guarnir-la.

POBLE-SEC A TAULA
El projecte A Taula! Cicle de cultura i gastronomia acull projectes de
caràcter social desenvolupats per les entitats del territori que reverteixen en el veïnat del Poble-sec o bé per associacions sense ànim de
lucre de la ciutat que treballen amb persones i col·lectius en situació
de vulnerabilitat.

L’ESCOLA A TAULA!
A través d’aquest projecte s’obre la cuina del centre cívic a les escoles
públiques del Poble-sec amb l’objectiu de promoure una alimentació
saludable, sostenible i diversa entre els nens i nenes del barri, generar
un entorn alimentari empoderador on puguin començar a explorar la
cuina d’una forma lúdica i a la vegada segura, i d’altra banda, fomentar
la interacció i co-creació entre els infants i l’equipament.

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

SERVEIS SOCIALS SANT JOAN DE DÉU
Els Centres Residencials d’Inclusió són habitatges compartits on viuen
persones en una situació de sense llar no cronificada derivades dels
serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona. Les membres del grup
fan tallers de cuina on preparen receptes saludables i sostenibles participant de tots els processos per tal de recuperar l’autonomia i empoderar-se en relació als seus hàbits alimentaris.

INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS CSS POBLE-SEC
El grup JOPS (Joves Poble Sec) està conformat per joves adolescents
d’entre 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.

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

TASTA’M – FUNDACIÓ SERVEI SOLIDARI
Aquest és un projecte de formació sociolingüística i ocupacional adreçat a menors migrats sols. L’objectiu és crear ponts cap a l’educació
reglada i vetllar per la reincorporació del jovent a l’educació formal,

oferir un tastet dels oficis del sector de la restauració per orientar les
participants i acompanyar-les en la definició del seu itinerari laboral i
crear espais de coneixença.

BACUINETES – BARCELONACTUA
A la cuina del Sortidor un grup de persones refugiades i nouvingudes
que acaben d’arribar a Barcelona i es troben en situació de vulnerabilitat
comparteixen i cuinen receptes dels seus països d’origen.

PRESENTA’NS LA TEVA PROPOSTA
Si et dediques al món de la gastronomia i tens idees innovadores i originals, presenta’ns la teva proposta. Envia-la a ccelsortidor@bcn.cat i
indica al tema del correu: Proposta A Taula!
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Bicing: Pg. de l’Exposició – Blasco de Garay (Estació 234)
PER A MÉS INFORMACIÓ
barcelona.cat/ccelsortidor
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. Diputació 185, pral. 1a.,
08011 de Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat

