
JORNADES 
GASTRONÒMIQUES 
11-18 de juny de 2022

Centre Cívic Vil·la Florida

Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi

MAPA

CONTACTE
C/ Muntaner, 544
C/ Reus, 1
08022 Barcelona
Tel.: 93 254 62 65
ccvilaflorida@qsl.cat

Barcelona.cat/ccvil.laflorida
Subscriu-te al nostre butlletí entrant al web

FB: facebook.com/CentreCivicVilaFlorida
IG: instagram.com/vilaflorida
TW: twitter.com/ccvilaflorida

FGC: Putxet, Av. Tibidabo
BUS: V13, H4, 75, H6, 123
Bicing carrer Reus amb Muntaner

Gestió tècnica a càrrec de QSL Serveis Culturals

HORARIS
Dilluns a divendres, 
de 10 a 21 h
Dissabtes, 
de 10 a 13 h

ACTIVITATS

DISSABTE 11 DE JUNY
De 10 a 11.45 h ALIMENTACIÓ I AGRICULTURA SOSTENIBLE 

A càrrec de Silvia Miró Martín
Taller familiar 

DILLUNS 13 DE JUNY
De 12 a 14 h CUINA INDIA

A càrrec de Clara Sivila
Showcooking

DIMARTS 14 DE JUNY
De 18:30 a 20:30 h CUINA DE L’ASIA CENTRAL I JAPÓ

A càrrec del Xef David Sanmartin 
i la nutricionista Mercè Gonzalo

Showcooking 

DIMECRES 15 DE JUNY
De 13 a 15 h SOPAIPILLES XILENES

A càrrec de Zero Waste BCN
Showcooking

De 17 a 19 h CUINA COREANA
A càrrec de Restaurant Koryo 

Showcooking

De 19.30 a 20.30 h TAST DE CÒCTELS DEL MÓN
A càrrec de Mauri Giménez de www.cocktailsperquesi.com

Show Bartending 

DIJOUS 16 DE JUNY
D’11 a 13 h CUINA CATALANA

A càrrec d’Elisabeth Cuevas
Showcooking

De 18 a 20.30 h CUINA BRASILERA
A càrrec de Patricia Guimarães del Restaurant 
brasiler Manioca

Showcooking

DIVENDRES 17 DE JUNY
D’11 a 13.30 h EMPANADES ARGENTINES

A càrrec d’Alicia Orellana (La Mamma Alicia)
Showcooking

De 18.30 h a 20.45 h MÚSICA I DEGUSTACIÓ SOTA LA NIT D’ESTIU 
A càrrec del Cor Jove i el Quartet Figaró (de l’Escola 
Municipal de Música Can Ponsic) i d’Eulàlia Fargas (cuinera)

Concerts + 
Showcooking 

DISSABTE 18 DE JUNY
De 10.30 a 12.30 h PANCAKES AMERICANS (A PARTIR DE 5 ANYS)

A càrrec de Clara Sivila
Taller familiar

Places d’aparcament per a per-
sones amb la targeta de mobilitat 

reduïda (les targetes poden ser de 
titular o de no conductor) a:

c/ Sant Gervasi de Cassoles, 88
c/ Muntaner, 544
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Setena edició d’aquesta setmana plena de tallers, 
showcookings i xerrades..., per parar un instant el 
nostre ritme de vida i sentir, respirar, menjar sa i 
gaudir de la vida. 
Aquest any, volem donar una volta al món, apropar-
nos a diferents cuines fascinants que podem trobar 
en altres països. I volem fer-ho de la vostra mà. 
També volem dedicar un racó familiar a l’agricultura 
sostenible, participant en el Cicle de l’Agricultura 
Sostenible que s’organitza des del Districte de Sa-
rrià – Sant Gervasi.
Les activitats són gratuïtes i obertes a tothom, 
però per assegurar-ne 
la qualitat i el bon fun-
cionament, requereixen 
d’una inscripció prèvia 
a https://vflorida.inscrip-
cionscc.com, a partir del 
dilluns dia 16 de maig.

ALIMENTACIÓ I AGRICULTURA
SOSTENIBLE 

CUINA INDIA

CUINA DE L’ASIA CENTRAL I JAPÓ

SOPAIPILLES XILENES

CUINA CATALANA

EMPANADES ARGENTINES

PANCAKES AMERICANS 
(a partir de 5 anys)

MÚSICA I DEGUSTACIÓ 
SOTA LA NIT D’ESTIU 

CUINA COREANA

TAST DE CÒCTELS DEL MÓN

CUINA BRASILERA

Tenim algunes receptes per cuinar amb família, 
però primer haurem d’anar a comprar els ingre-
dients. Hi ha dues opcions: a un mercat de pagès 
ecològic o a un supermercat. Quan arribem a la 
parada o a la prestatgeria del supermercat tenim 
el mateix producte, amb dos preus diferents. Per 
què hi ha tanta diferència entre els preus si és el 
mateix producte? En aquest taller farem el procés 
a la inversa. Anirem seguint com estan tractats 
els productes d’un preu i d’un altre i el circuit que 
segueixen fins arribar a casa nostra. Plantarem la 
llavor, projectarem el creixement, visitarem l’hort al 
balcó del Centre Cívic i acabarem fent algunes re-
ceptes molt i molt interessants: com una tempura 
al forn o un pesto molt especial.
Edat recomanada: A partir de 6 anys
A càrrec de Silvia Miró Martín

En aquest showcooking, la Clara ens endinsa en la 
cuina índia, la qual va aprendre durant la seva llar-
ga estada a Singapur i el seu viatge a l’Índia. Allà 
va poder impartir classes amb una família local. 
Durant aquestes dues hores, elaborarem un plat 
complet d’aquest gran país: Pollastre Tikka Masa-
la amb patata i carbassó especiats, i pa naan (per 
acompanyar i, sobretot, per a sucar a la salsa).
A càrrec de Clara Sivila

La història de l’all es remunta fa segles a l’Àsia 
Central i s’ha estès fins aquí al llarg del temps, fins 
a ser el més comú de trobar en els nostres horts. 
Té múltiples efectes beneficiosos. Quan aquest el 
deixes fent un envelliment i després una fase de 
curació, es torna de color negre i la seva olor ens 
pot recordar a la regalèssia. Aquest all fermentat 
que el coneixem com a “all negre” és originari de 
l’illa de Japó i, com l’all blanc, també l’hem acollit 
com a nostre. Vine a acabar de conèixer-los!
A càrrec del Xef David Sanmartin i la nutricionista 
Mercè Gonzalo. 

Les sopaipillas són una massa fregida a base de 
farina i carbassa, que trobem en carretons ambu-
lants en moltes localitats de Xile. També es prepa-
ren casolanes a l’hora de berenar o sopar, acom-
panyades d’un te. Poden ser dolces i salades, i es 
mengen sovint amb pebre, una salsa tradicional 
xilena. En aquesta sessió aprendrem a fer les so-
paipilles, el pebre i la sopaipilla pasada (dolça).
A càrrec de Zero Waste BCN

La cuina catalana ens ofereix grans receptes que 
s’han tornat tot un referent a les nostres tau-
les,  moltes que necessiten un llarg xup-xup, i 
d´altres més fresques i fàcils d’elaborar. En aquest 
showcooking en triarem dues o tres, per tal que 
les gaudiu i que les pugueu fer a casa, donant al-
gun toc especial i actualitzant la recepta.
A càrrec d’Elisabeth Cuevas

Coneix tots els secrets d’aquesta delícia argen-
tina: com preparar la massa i els diferents farci-
ments de les empanades, segons les seves re-
gions, salteñas, tucumanas i la gran recepta de la 
família de l’Alicia! 
A càrrec d’Alicia Orellana (La Mamma Alicia)

En aquest taller ens centrarem a fer receptes di-
vertides per cuinar en família. A la cuina sempre 
s’han necessitat moltes mans i podrem cuinar tots 
junts, gaudint de l’experiència. En aquest taller 
elaborarem pancakes.
A càrrec de Clara Sivila
Activitat emmarcada dins la Festa Major de Sant 
Gervasi. Tindrà lloc als Jardins de Vil·la Florida.

Aquesta tarda podrem gaudir d’una experiència 
sensorial i cultural doble. La música i la gastrono-
mia delitaran la nostra oïda i el nostre gust.

18:30 h: Concert del Cor Jove de l’Escola Munici-
pal de Música (EMM) Can Ponsic, a la Biblioteca 
de Sant Gervasi – Joan Maragall.

L’actual denominació de Corea prové del nom 
d’un bell i tranquil regne de l’antiga història d’Àsia: 
Koryo. De la mà del xef del Restaurant Koryo gau-
direm d’algunes receptes de la cuina coreana que 
us faran llepar els dits. Plats exòtics i exquisits.
A càrrec de Restaurant Koryo 

Farem un viatge per diferents punts de la Terra a 
partir dels seus còctels i destil·lats. Tastarem 3 re-
ceptes diferents que ens ajudaran a entendre per-
què cada país o regió tenen la seva propia relació 
amb el mon dels destil·lats.
Marxarem a Perú i a Xile per tastar un Pisco Sour, 
després ens aproparem al Nord d’Itàlia per gau-

Brasil és molt més que la terra del futbol, la platja i 
el carnestoltes. La seva exòtica cuina és una fusió 
de cultures natives amazònica, europea i africana, 
traduït en una cuina rica en sabors i sensacions. 
En aquest showcooking farem un petit viatge cap 
a aquest país tropical per a ensenyar alguns dels 
plats típics de la seva gastronomia.
A càrrec de Patricia Guimarães del Restaurant bra-
siler Manioca

Taller familiar 
Dissabte 11 de juny, de 10 a 11.45 h

Showcooking
Dilluns 13 de juny, de 12 a 14 h

Showcooking Vine a saber-ne més: 
L’all vs l’all negre
Dimarts 14 de juny, de 18.30 a 20.30 h

Showcooking
Dimecres 15 de juny, de 13 a 15 h

Showcooking
Dijous 16 de juny, d’11 a 13 h

Showcooking
Divendres 17 de juny, d’11 a 13.30 h

Taller familiar
Dissabte 18 de juny, de 10.30 a 12.30 h

Concerts + Showcooking 
Divendres 17 de juny, de 18.30 h a 20.45 hShowcooking

Dimecres 15 de juny, de 17 a 19 h

Show Bartending 
Dimecres 15 de juny, de 19.30 a 20.30 h

Showcooking
Dijous 16 de juny, de 18 a 20.30 h

DISSABTE 11 DE JUNY

DILLUNS 13 DE JUNY

DIMARTS 14 DE JUNY

DIMECRES 15 DE JUNY

DIJOUS 16 DE JUNY

DIVENDRES 17 DE JUNY

DISSABTE 18 DE JUNY
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19:15 h: Showcooking a càrrec d’Eulàlia Fargas i 
Concert del Quartet de Flauta Travessera, Figaró, de 
l’EMM Can Ponsic, als Jardins de la Vil.la Florida. 

L’activitat començarà amb un concert al vestíbul 
de la biblioteca. Després de gaudir de les veus 
del Cor Jove, ens desplaçarem als jardins de Vil.
la Florida i gaudirem d’un concert de flauta traves-
sera a càrrec del quartet Figaró, mentre la cuinera 
Eulàlia Fargas complementa l’experiència senso-
rial de la música amb una experiència de sabors 
d’estiu que posarà el fermall daurat a aquest ves-
pre que segur que serà calorós. 

A càrrec del Cor Jove i el Quartet Figaró (de 
l’Escola Municipal de Música Can Ponsic) i 
d’Eulàlia Fargas (cuinera).

Organitzen: Biblioteca de Sant Gervasi - Joan 
Maragall, Escola Municipal de Música Can 
Ponsic i Centre Cívic Vil·la Florida, en motiu de 
la Festa Major de Sant Gervasi.

Aquesta activitat està emmarcada dins del 8è 
aniversari de la Biblioteca Sant Gervasi – Joan 
Maragall i les Jornades Gastronòmiques del 
Centre Cívic Vil·la Florida. 

Activitat sense inscripció. El tast té aforament limitat. 

dir d’un bon aperitiu, i final-
ment marxarem a Los Angeles 
d’entre guerres per endinsar-
nos a la Cocteleria Tiki, fent un 
clàssic Mai Tai.
A càrrec de Mauri Giménez de 
www.cocktailsperquesi.com


