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Primavera 2023



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 empo-
derar-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 

Inscripcions en línia: elsortidor.inscripcionscc.com

Presencials de dilluns a divendres, de 9 a 21 h
Tallers de cuina: a partir del 20 de març. En línia a partir de les 8 h
Programació cultural: 11 d’abril (per les activitats d’abril), 24 d’abril (per 
les activitats de maig), 22 de maig (per les activitats de juny). En línia a 
partir de les 10 h.

En cas de no poder assistir a una activitat a la qual us heu inscrit, agrai-
rem 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 en el moment de formalitzar la ins-
cripció.
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 cui-
na 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’in-
tèrpret en llengua de signes. 

 El protagonista de la portada d’aquest trimestre és Pedro 
Carmona de l’exposició “Els últims pescadors de la Barceloneta: 
un món que resisteix” cedida per l’associació Cap a Mar, en el 
marc del cicle Activisme Gastronòmic – Matèria primera: La mar. 
Fotografia de David Tarrasón.



 ACTIVITATS AMB PERSPECTIVA AMBIENTAL

V  CUINA VEGETARIANA O VEGANA

 ACTIVITATS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

 ACTIVITAT EN FAMÍLIA

 CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

TALLERS DE CUINA

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.

ACTIVITATS CULTURALS

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

CUINANT VINCLES
La cuina ha estat històricament un espai de trobada on compartir vivèn-
cies 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.

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

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

BONS HÀBITS
L’alimentació i la salut tenen una relació molt estreta. Experts en me-
dicina i nutrició ens aproparan als bons hàbits alimentaris mitjançant 
conferències i tallers adreçats al públic general.



L’AULA DEL GURMET

PASTISSOS DE FORMATGE
Dimarts 25 d’abril, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,67 € - Suplement: 6 €
Tallerista: Pau Omedes
El pastís de formatge és una de les postres més de moda i delicioses. 
La infinitat de varietats de formatge i les diferents tècniques i formats 
amb què es pot preparar el convertei-
xen en un plat molt versàtil. Cuinarem 
tres pastissos ben diferents: de par-
mesà amb base de galeta salada, de 
gorgonzola a l’estil del restaurant “La 
Vinya” de Sant Sebastià i un de mató 
amb base de galeta de gingebre. Tots 
tres sense gluten i deliciosos. T’hi es-
perem!
 

FERMENTS MACROBIÒTICS
Dijous 4 de maig, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,67 € - Suplement: 6 €
Tallerista: Joha Orellana 
La fermentació ha estat utilitzada des de l’antiguitat per conservar els 
aliments durant llargs períodes de temps. Hi ha fermentats orientals 
que utilitzen transformacions breus, 
de poques hores, i el seu objectiu és 
la potenciació de noves propietats.  
Aprendrem a elaborar ferments típics 
del Japó com el condiment shio koji 
o l’amasake (beguda fermentada d’ar-
ròs) i aprendrem la tècnica de fermen-
tació curta de vegetals coneguda com 
a tsukemono.
 

EL PÈSOL
Dilluns 8 de maig, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,67 € - Suplement: 7 €
Tallerista: Claudio Masala
Estrenem temporada de pèsols! El mengem verd, sec, en conserva 
o congelat i el trobem en nombrosos 
guisats, crus en amanides, bullits, 
saltats amb pernil, fregits, en crema, 
acompanyant carns, peixos o caça i 
resulten una suculenta guarnició. En 
aquest taller descobrirem la versa-
tilitat d’aquest ingredient tot cuinant 
plats variats i deliciosos.



A SON DE DAIQUIRÍ
Dimecres 10 de maig, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,67 € - Suplement: 6 €
Tallerista: Eva Sanmartín
El Daiquirí és tot un plaer, potser el còctel més agraït del món. És equi-
librat, captivador, sec, però a la vegada dolç i àcid, fresc i revitalitzant... 
Tot al mateix temps! Aquest còctel clàssic té el seu origen a Cuba el 
1898 i, des de llavors, generacions 
de coctelers i clients han enriquit 
el seu llegat innovant amb noves 
fruites i afegint girs sorprenents. En 
aquest taller coneixerem la història 
del Daiquirí, l’aprendrem a preparar 
amb diferents fruites mentre ballem 
a Son Cubà i cuinem el pastisset tra-
dicional de l’Havana.
 

IDEES FRESQUES
Dilluns 15 de maig, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,67 € - Suplement: 8 €
Tallerista: Rosa Mari García
Alguna cosa dels plats de temporada que fa que en veure’ls o olo-
rar-los comencem a salivar. Casualitat? No ho creiem pas. Ningú diria 
que no a un xup-xup de favetes, una truita d’alls tendres o unes carxo-
fes confitades…Se t’acudeixen més 
exemples? Et donarem noves idees 
per preparar un menú primaveral a 
base de verdures variades de tem-
porada. Vine a ampliar el teu reper-
tori gastronòmic i a desenvolupar 
nous recursos culinaris!
 

PREPARA LA TEVA PIZZA PARTY!
Dimecres 17 de maig, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,67 € - Suplement: 6 €
Tallerista: Alberto Zanrosso de Pizza Party
La pizza a l’estil de Nàpols es caracteritza per unes vores primes i su-
aus: si es cuina adequadament a alta temperatura, s’originaran bom-
bolles i es carbonitzarà en alguns punts de la superfície. La massa es 
cobreix de salsa de tomàquet natural, formatge mozzarella fresc i un 
toc d’alfàbrega fresca. Aprendrem 
la teoria de l’amassat, pre-ferments, 
preparació i ús dels ingredients, 
i estirarem i cuinarem les nostres 
pròpies pizzes. Vine a elaborar l’au-
tèntica pizza napolitana per les te-
ves pizza party! 
 



VIATGE PEL SUDEST ASIÀTIC
Dilluns 22 de maig, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,67 € - Suplement: 6 €
Tallerista: Claudio Masala
Tailàndia, Malàsia i Singapur son països amb una tradició culinària molt 
similar i fortament influenciada per la 
gastronomia Xinesa i la Índia. Els seus 
plats son el resultat d’una combina-
ció constant entre els sabors salats, 
dolços, àcids, amargs i picants: una 
explosió de gustos per al paladar! 
Descobrirem ingredients i curiositats 
d’aquesta regió gastronòmica tant 
variada i apassionant mentre cuinem 
alguns dels plats més emblemàtics.
 

MENÚ MAIA D’ESTIU
Dimarts 6 de juny, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,67 € - Suplement: 8 €
Tallerista: Verónica Baena
A la riquesa de la gastronomia prehispànica Maia se li sumen les in-
fluències de la cuina del carib, l’es-
panyola, la libanesa i la incorporació 
de productes del mar que, juntes, 
constitueixen la cuina de la regió del 
Yucatán actual. Elaborarem un menú 
compost d’sikil pac, un entrant per 
untar; ceviche del Yucatán i unes 
postres caribenyes a base de banana 
mascle: un àpat paradisíac, refrescant 
i ple de color!
 

CUINA GALLEGA
Dimecres 7 de juny, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,67 € - Suplement: 8 € 
Tallerista: Eva Alcaraz
La gastronomia de Galícia es carac-
teritza per la gran varietat de produc-
tes, els seus peixos i mariscs, la seva 
vedella, les hortalisses i verdures de 
l’horta. Amb la gran qualitat de la ma-
tèria primera es realitza una cuina va-
riada i respectuosa amb el producte. 
En aquest taller aprendrem a elaborar 
unes bones fabes amb ameixes, un 
polbo á feira ben tendre i l’autèntica 
empanada gallega. No us ho perdeu!
 



PASSIÓ PEL PEIX CRU!
Dijous 8 de juny, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,67 € - Suplement: 6 €
Tallerista: Anna Bozzano, d’El Peix al Plat
Sabies que el peix cru també forma 
part de la tradició gastronòmica de la 
costa mediterrània? En aquest taller 
prepararem receptes fresques, gusto-
ses i poc calòriques on es mantenen 
intactes totes les propietats nutricio-
nals del peix de la nostra costa. Conei-
xerem receptes interessants i fàcils de 
carpaccio, tàrtar i altres marinats de 
peix cru que ens faran salivar de gust!
 

CUINA DE TEMPLE BUDISTA
Dilluns 12 de juny de 18.30 a 21 h
Preu: 15,67 € - Suplement: 7 €
Tallerista: Miho Miyata
El terme Shojin ryori significa “cuina de devoció” i abraça tota una sèrie 
de plats elaborats als temples budistes del Japó a base de verdures 
de temporada i altres plantes silvestres, sempre lliures de proteïna ani-
mal. Tot i la seva aparent senzillesa, 
aquesta cuina queda molt lluny de ser 
insípida, ja que els monjos utilitzen “la 
regla dels cinc” per cuinar, segons la 
qual els plats tenen cinc colors i es 
creu que aquest equilibri proporciona 
un balanç nutricional. Vine a elaborar 
i tastar el menú típic dels monjos i a 
descobrir moltes curiositats més dels 
temples budistes japonesos.
 

GYROS 
Dimecres 14 de juny, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,67 € - Suplement: 5 € 
Tallerista: Agnès Dapère
Els gyros es van popularitzar amb l’arribada de persones refugiades 
gregues que fugien d’Àsia Menor durant la dècada de 1920. Inspi-
rant-se en el kebab turc, els grecs i gregues que venien d’Anatolia van 
crear una variació amb carn grega i 
ingredients locals.
Són el menjar ràpid més popular, les 
variacions locals són innumerables a 
tota Grècia i cada regió reivindica el 
seu com l’autèntic sabor del gyros. 
Vine a cuinar i a degustar l’autèntic 
street food grec a la nostra cuina!



SAI MAI LOU: SOPA DOLÇA
Dimecres 21 de juny, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,67 € - Suplement: 7 €
Tallerista: Jenny Chih-Chieh Teng
Refrescant, divertit i saludable, el Sai Mai Lou són unes postres tí-
piques a l’estiu a països del sud-est 
asiàtic com Taiwan, la Xina, Vietnam 
i Malàisia. Explorarem diferents vari-
ants d’aquesta sopa dolça feta a base 
de boletes de tapioca i varietat d’in-
gredients que se li poden afegir com 
fruites, begudes vegetals, tubercles, 
llavors, xarops... Anima’t a descobrir 
la seva versatilitat de colors, gustos i 
textures!
 

PLATS FORTS 

NO SÓC UN DELS VOSTRES 
Dimarts 18 d’abril, de 18.30 a 20.30 h
Col·loqui i showcooking a càrrec de Marc Casanovas                                                      
i Marina Monsonís
Un cuiner allunyat dels estereotips de 
l’altra gastronomia i un restaurant que 
va passar per les pàgines de la histò-
ria de Barcelona com un estel fugaç. 
Comptant amb el testimoni d’Àlex 
Montiel, la seva família, i d’alguns dels 
noms més importants de la cuina ca-
talana i europea, Marc Casanovas ens 
ofereix el relat inaudit i sense filtres 
de l’enfant terrible dels fogons que 
va capgirar l’escena gastronòmica de 
Barcelona. Aquest no és un llibre de 
cuina, tot i que, en parlarem tot gui-
sant: és un llibre sobre un xef nascut 
per a trencar motlles. En motiu de la 
Diada de Sant Jordi.



CUINANT VINCLES                                                                   
NARRATIVES  MIGRANTS 

MANTENIM VIVA LA GASTRONOMIA SIRIANA
Dijous 27 d’abril, de 18.30 a 21 h – Suplement: 3 €
Taller de cuina a càrrec de Diana Tchamitchian d’Abrazo Cultural
Amb l’arribada del conflicte de Síria molts homes joves van emigrar del 
país cap a Europa. Més tard, moltes dones solteres van fer el mateix per 
buscar un nou futur. En l’actualitat hi ha una onada de youtubers d’origen 
sirià que es dediquen a ensenyar i divulgar receptes tradicionals del seu 
país natal a la seva generació. En aquesta activitat farem un viatge al 
voltant d’aquesta nova manera de difondre  la cultura de Síria per part de 
sirianes i per a altres sirianes, tot posant especial atenció en l’evolució 
del paper de la dona àrab en els últims anys.

MÚSICA I CUINA SENSE BANDERES
Dimecres 24 de maig, de 18.30 a 21 h – Suplement: 3 €
Taller de cuina i actuació musical a càrrec de Pamela Crombie i 
Javier Prieto d’Abrazo Cultural 
En aquesta activitat farem un viatge 
inclusiu a través de la música i la gas-
tronomia. Partirem de Colòmbia, avan-
çarem pel continent sud-americà i dia-
logarem amb altres cultures de la resta 
del món. Tant les maneres de cuinar 
com de fer música poden ser molt pro-
peres entre països i, són un exemple 
de les banderes i fronteres que es di-
fuminen, fent-nos apreciar la diversitat 
i les similituds entre els pobles.

LABORATORI: LA XOCOLATA RESSONANT
Divendres 26 de maig, de 18 a 20 h  - Suplement: 2 €
Laboratori creatiu a càrrec de Yazel Parra (Residència Balandra)
En aquesta sessió podràs participar en el procés d’investigació i crea-
ció d’una obra escènica i musical que 
aborda la xocolata en el context de les 
narratives marginades pel model global 
de comercialització de cacau. A més, 
explorarem l’ús de la closca de cacau 
en diferents preparacions alimentàri-
es, com a infusió, farina i granola. En 
el seu treball, la Yazel revisa el discurs 
hegemònic que explica la història llati-
noamericana per transformar-lo amb la 
creació de nous relats descolonials des 
d’una perspectiva feminista i afrodes-
cendent. 



ACTIVISME GASTRONÒMIC                                                       
MATÈRIA PRIMERA: LA MAR

ELS ÚLTIMS PESCADORS DE LA BARCELONETA:  
UN MÓN QUE RESISTEIX
Del 8 de maig al 2 de juny
Exposició de l’Associació Cap a Mar, fotografies de David Tarrasón
Des de la seva creació a mitjans del segle XVIII la Barceloneta ha estat un 
barri mariner. Un barri de pescadors on 
principalment s’hi duien a terme activi-
tats i oficis artesanals relacionats amb 
el port i el mar, o la mar com els agrada 
dir als pescadors. Avui dia, gràcies a 
les famílies de pescadors que han sa-
but continuar amb la tradició, el sector 
pesquer a Barcelona resisteix. Aquesta 
exposició vol capturar des del primer 
moment l’interès del visitant i seduir-lo 
amb imatges i textos que parlen del 
món pesquer de Barcelona.
 

EL MEU SOMNI ERA SER PESCADOR
Dimarts 9 de maig, de 18.30 a 20.30 h - Suplement: 2 €
Taller de cuina a càrrec de Abdoulaye Seck i Marina Monsonís
La pesca ocupa un lloc molt important a l’economia de Senegal i altres 
països costers de l’Àfrica Occidental. Moltíssims sectors viuen de la 
pesca, entre ells: joves pescadors, transportistes i dones als mercats. 
Malauradament, els efectes nefastos de l’acord de pesca entre la Unió 
Europea i Senegal han fet que, els 
pescadors que desenvolupaven una 
pesca tradicional i sostenible no pu-
guin beneficiar-se d’aquesta activitat, 
fet que ha provocat el desplaçament 
de tots aquests joves cap a les fron-
teres europees. En aquesta activitat 
cuinarem Maffe, el plat tradicional a 
base de peix i cacauet, mentre co-
neixem la història d’un protagonista, 
vingut d’aquesta regió africana, a qui 
el sistema va condemnar a ser manter.



VISITA A LA LLOTJA 
Dimecres 31 de maig, a les 15:30 h
Accés a la Llotja: 6 € per persona
Visita a càrrec d’Anna Bozzano, d’El Peix al Plat
Tornem a la Llotja de Barcelona per conèixer de primera mà la flota de 
la Confraria de Pescadors de la Barceloneta, els diferents arts de pes-
ca que s’empren i l’impacte que ambiental que tenen. Veurem quines 
espècies se subhasten a la llotja i parlarem de les mesures que s’estan 
prenent per afrontar els nous reptes que posen en risc els ecosistemes 
marins.

LES COSINES GERMANES DE LES ESTRELLES
Dijous 1 de juny, de 18.30 a 21 h - Suplement: 6 €
Taller de cuina a càrrec d’Anna Bozzano, d’El Peix al Plat
Els nostres hàbits alimentaris van canviant al llarg de la història. Ja fa 
anys que preferim consumir els anomenats “peixos nobles”, amb mol-
ta carn i major valor de mercat i, en canvi, els peixos tradicionals més 
petits i que formaven part de la dieta mediterrània es van anar perdent. 
Si fins ara els “peixos nobles” com el 
pop blanc, la gamba vermella o el ve-
rat han estat les estrelles de la pel·lí-
cula, en aquest taller coneixerem les 
cosines germanes de les estrelles: el 
pop roquer, la gamba blanca i el bis-
sol. Cuinarem delicioses receptes per 
treure’n el màxim profit mentre adqui-
rim nous coneixements i ens empode-
rem com a consumidores.
 

A PEU DE CARRER 

PER SANT PONÇ: SAÜC!
Divendres 12 de maig, de 16:30 a 19 h - Suplement: 6 €
Taller de cuina a càrrec d’Anna Serrano
Sant Ponç és la festa dels dolços i les olors. Els carrers del Raval i el 
Poble-sec s’omplen de parades on her-
bolaris i apicultors surten al carrer per 
oferir els seus productes. Es diu que la 
festa de Sant Ponç podria ser hereva 
de les fires que es feien en honor a Flo-
ra, la deessa romana de la vegetació. 
En aquest taller aprendrem a conser-
var, endolcir, decorar i condimentar 
amb saüc i herbes aromàtiques. 



BON PROFIT DE CONTES! 
Divendres 9 de juny a les 17.30 h
Espectacle infantil a càrrec de Raig de Sol Contes
El Dia Mundial del Medi Ambient es 
celebra el 5 de juny a tot el món. A 
la Plaça del Sortidor ho celebrarem 
amb divertides històries sobre el bons 
hàbits alimentaris sostenibles i els 
beneficis de les fruites i verdures a 
la nostra dieta. Podrem tocar, olorar 
i fins i tot escoltar el que tenen a dir 
els aliments, que a vegades no volem 
menjar, i que són tan importants per a 
la nostra salut. Mmmm! Un especta-
cle per menjar-se’l sencer!  
 

BONS HÀBITS                                                                     
ALIMENTACIÓ CONSCIENT 

ITINERARI CURIÓS I TAST CONSCIENT
Dissabte 20 de maig de 11 a 13 h  - Suplement: 5 €
Itinerari i tast a càrrec de Claudio Masala de TravelCook
Vivim massa ràpid, anem de pressa a tot arreu i no parem atenció a tot 
allò que ens envolta. Et proposem un itinerari conscient per sortir de la 
voràgine per a redescobrir la lentitud, estimular la curiositat i els sentits 
tot transitant els carrers del Raval d’una manera diferent de la que es-
tàs acostumada, posant especial atenció en el que normalment passa 
desapercebut. Una passejada per improvisar, per deixar-se portar per 
la creativitat, l’aventura i omplir els sentits de noves experiències.

GALETES SALUDABLES
Dilluns 29 de maig, de 18.30 a 21 h - Suplement: 5 €
Taller de cuina a càrrec de Pau Omedes
Les galetes industrials que estem 
acostumades a menjar són una mas-
sa ultraprocessada carregada de fa-
rines refinades, additius i sucres amb 
una absència total d’ingredients de 
qualitat. El millor de les receptes ca-
solanes és que som nosaltres qui con-
trolem els ingredients i triem els que 
son de qualitat, el tipus de farina, si 
fem servir sucre o altres edulcorants... 
Aprendrem a fer tres tipus de galetes 
saludables veganes, sense gluten i 
sense sucre o amb sucres integrals.



 

POBLE-SEC A TAULA!

El projecte A Taula! Cicle de cultura i gastronomia acull projectes de ca-
ràcter 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 disca-
pacitat intel·lectual lleu i trastorn de conducta que viuen a la residència 
o que estan vinculades amb el centre de dia Tres Pins. 

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. 

SERVEIS SOCIALS SANT JOAN DE DÉU
Els Centres Residencials d’Inclusió són habitatges compartits on vi-
uen 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.

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.

TASTA’M - FUNDACIÓ SERVEI SOLIDARI
Aquest és un  projecte de formació sociolingüística i ocupacional adre-
çat 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 vulnerabili-
tat comparteixen i cuinen receptes dels seus països d’origen.

ASPERGER - NEW LIFE
Aquest és un projecte en el què un grup de joves adults amb Síndrome 
d’Asperger aprèn a cuinar i a compartir coneixements vitals amb l’ob-
jectiu d’assolir una vida plena, digna i independent.

PRESENTA’NS LA TEVA PROPOSTA

Si et dediques al món de la gastronomia i tens idees innovadores i ori-
ginals, presenta’ns la teva proposta. Envia-la a ccelsortidor@bcn.cat i 
indica al tema del correu: Proposta A Taula!



AGENDA

ABRIL
Dimarts 18 18.30 – 20.30 h Jo no sóc un dels vostres

Dimarts 25 18.30 – 21 h Pastissos de formatge

Dijous 27 18.30 – 21 h Mantenim viva la gastronomia siriana

MAIG
Dijous 4 18.30 – 21 h Ferments macrobiòtics

Del 8 de maig
al 2 juny

Els últims pescadors de la Barceloneta: un món 
que resisteix

Dilluns 8 18.30 – 21 h El Pèsol

Dimarts 9 18.30 – 20.30 h El meu somni era ser pescador

Dimecres 10 18.30 – 21 h A son de Daiquirí

Divendres 12 16.30 – 19 h Per Sant Ponç: Saüc!

Dilluns 15 18.30 – 21 h Idees fresques

Dimecres 17 18.30 – 21 h Prepara la teva pizza party!

Dissabte 20 11 – 13 h Itinerari curiós i tast conscient

Dilluns 22 18.30 – 21 h Viatge pel sud-est asiàtic

Dimecres 24 18.30 – 21 h Música i cuina sense banderes

Divendres 26 18 – 20 h Laboratori: “La xocolata ressonant”

Dilluns 29 18.30 a 21 h Galetes saludables

Dimecres 31 15.30 h Visita a la Llotja

JUNY
Dijous 1 18.30 – 21 h Les cosines germanes de les estrelles

Dimarts 6 18.30 – 21 h Menú maia d’estiu

Dimecres 7 18.30 – 21 h Cuina gallega

Dijous 8 18.30 – 21 h Passió pel peix cru!

Divendres 9 17.30 h Bon profit de contes!

Dilluns 12 18.30 – 21 h Cuina de temple budista

Dimecres 14 18.30 – 21 h Gyros

Dimecres 21 18.30 – 21 h Sai Mai Lou: Sopa dolça



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: 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


