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A TAULA! SURT DEL SORTIDOR
Sortides relacionades amb la gastronomia per poder comprovar 
personalment com s’elaboren diferents productes i conèixer la 
història d’indrets interessants i singulars.

ELS PLATS FORTS
Descobrirem interessants maridatges entre la gastronomia i al-
tres formes d’expressió artística.

EL CISTELL
Els monogràfics i l’elaboració de plats sota el guiatge d’un profes-
sional són al cistell. Un cistell ple d’activitats i de curiositats per 
saber més de la cuina i dels aliments. Assaboriu-ne els productes!

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

HORT DEL SORTIDOR
El Sortidor ofereix les taules de cultiu a grups d’escolars, col·lecti-
us i ciutadania que estigui interessada en el món de l’horticultura 
i la jardineria.

TARDOR A TAULA
Monogràfics, activitats i sortida al voltant dels productes de tem-
porada.

NADAL A TAULA
Monogràfics on coneixereu diferents tradicions gastronòmiques i 
aprendreu a fer receptes per deixar bocabadats familiars i amis-
tats en aquestes festes.

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 mit-
jançant conferències i tallers adreçats al públic en general.

SOPA DE LLETRES
Un espai de relació entre el món de les lletres i la gastronomia. 
Aquesta tardor crearem i editarem entre totes el Receptari del 
Poble-sec! 

A PEU DE CARRER
Aquesta tardor us convidem a participar en el Dinar de Sobrats 
del Poble-sec en contra del malbaratament alimentari. 

L’ESCOLA A TAULA!
Obrim la cuina a les escoles del Poble-sec perquè vinguin a 
conèixer els aliments d’una dieta saludable i els infants aprenguin 
a cuinar-los divertint-se.



A TAULA! SURT DEL SORTIDOR

PLATS FORTS

VISITA A LA LLOTJA DE BARCELONA

CERÀMICA 

RUTA GASTRONÒMICA: LA RAMBLA

Dimarts, 29 de setembre, a les 16 h
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia al Centre Cívic.
Places limitades
Preu entrada: 3 €. Pagament a La Llotja
A càrrec d’Anna Bozzano, d’El Peix al Plat

Dilluns, de 19.15 a 21.15 h, del 19 d’octubre al 30 de novembre
(7 sessions)
Preu: 69,62 € 
Suplement per a material: 20 €
Tallerista: Misako Homma

Amb aquesta visita podrem conèixer les barques dels pescadors 
de Barcelona i les arts de pesca que utilitzen, com l’art d’arrosse-
gament i el d’encerclament. Després coneixerem com funciona 
una llotja, la subhasta a la baixa. Veurem el peix fresc acabat 
de pescar i observarem les característiques que té per poder-lo 
reconèixer a l’hora de comprar-lo a la peixateria o a la plaça.
Punt de trobada: Metro Barceloneta

Aquesta tardor crearem el estris necessaris per a la cerimònia del 
te japonès: una tassa, un plat i un gerro per a les flors. El primer 
dia del taller es farà una demostració i una degustació per expli-
car la cultura del te japonès. Mentre prenem el te Matcha expli-
carem les formes de les peces que es crearan al taller. Gaudirem 
del procés de creació i de moments de silenci i concentració.

La Rambla ha sigut, és i serà emblema de la nostra ciutat. En 
ella perduren establiments que esperen ser redescoberts i rei-
vindicats, històries que volen ser narrades i conegudes. El nos-
tre passeig és un recorregut que recull la cultura gastronòmica 
que va brollar en el passat i la que encara avui dia llueix tot i 
les sangries de mides majúscules i els arrossos prefabricats. 
Punt de trobada: Font de Canaletes

Dissabte, 14 de novembre, d’11 a 13 h
Preu: 5 €
A càrrec de Carmen Alcaraz del Blanco, de Cultura Gastro



PLATS FORTS

QUEVIURES (espectacle infantil)

Dissabte, 17 d’octubre, a les 18 h 
Cia deParranda. Animació a la plaça del Sortidor
Espectacle gratuït per a tots els públics

Us donem la benvinguda a la nostra botiga, on  tenim cançons 
d’oferta, assortit variat de contes, diversió a pes i jocs a granel. 
Els botiguers eficients ens ajudaran a recuperar la passió pels 
berenars de sempre com les galetes amb xocolata. Coneixerem 
els nostres productes amb denominació, DOP, IGP.
Ballarem a ritme de les estrelles del rock de proximitat: el gra i 
els llegums com el cigró, el pèsol, la llentia vermella i el fesol. 
Descobrirem la recepta secreta del fricandó de la Dolors de Ca la 
Tupinamba i acabarem tocant la llauna i les

EL CISTELL

TASTA LA TARDOR

LA PERA

Divendres, 2 d’octubre, de 18.30 a 21.30 h
Suplement per a ingredients: 4 €
Tallerista: Cristina Vicentini

Activitats gratuïtes, però caldrà fer aportacions econòmiques per als in-
gredients. Cal inscripció prèvia al Centre Cívic. Les places són limitades

Refrescant, dolça i rica en fibra, la pera és una fruita molt salu-
dable i que dóna molt de joc a la cuina. La podem  trobar durant 
tot l’any en diferents varietats, però la millor època per consu-
mir-la  va des de finals d’estiu a principis de tardor. Aprofita doncs 
d’aquests mesos per gaudir-ne de totes les propietats preparant 
unes receptes que et sorprendran.

TASTA EL MERCAT DE LA TERRA

Activitats en col·laboració amb El Mercat de la Terra de Slow Food Barce-
lona, ubicat al Parc de les Tres Xemeneies al barri del Poble-sec. Un mer-
cat de pagesos únicament amb aliments BONS, NETS i JUSTOS, basats 
en aliments locals de bona qualitat i temporada, obtinguts amb processos 
tradicionals respectuosos amb el medi ambient i el treball.



EL CISTELL

L’AULA DEL GURMET

CUINA SENSE GLUTEN

EL SAFRÀ 

ELS FORMATGES ARTESANS

Dijous, 8 d’octubre, de 18.30 a 21.30 h
Preu:14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 €
Talleristes: Maria Alcolado i Mercè Homar, de mesquemenjar

Dijous, 10 de desembre, de 18 a 20 h 
Suplement per a ingredients: 4 €
A càrrec de Joan Cartanyà i Joan Ollé, de Concaromis

Divendres, 13 de novembre, de 19.30 a 21.30 h
A càrrec de Nicanor Serralta, de Formatgeria de Tòrrec

Parlarem del projecte de recuperació del cultiu del safrà a la zona 
de la Conca de Barberà i comarques 
veïnes i els usos d’aquesta es-
pècie a la cuina. Gaudirem 
fent un tast de produc-
tes amb safrà (olis, vina-
gres, formatge i gelea) i 
elaborarem una recepta 
en què el safrà 
serà el protago-
nista.

Explicarem  l’elaboració del formatge artesà de cabra: brossat, 
formatge fresc, mató o recuit, segons la denominació local del 
Montsec i farem una petita degustació de producte.

LES CONSERVES

Dimarts, 6 d’octubre, de 19.30 a 21.30 h
A càrrec de Mireia Barba, d’Espigoladors

Xerrada-presentació de la realitat del malbaratament alimentari 
i de l’empresa social Espigoladors: transformant productes im-
perfectes en oportunitats. Es donaran idees i receptes de com 
aprofitar els aliments a casa i de fer conserves. Finalitzarem amb 
un tastet de productes.



L’AULA DEL GURMET

INICIACIÓ AL TAST DE VINS

Dijous, de 19.45 a 21.15 h, del 8 d’octubre al 26 de novembre 
(8 sessions)
Preu: 59,68 €
Suplement per a ingredients: 17 €
Tallerista: Cèsar Matas

Taller per posar en pràctica l’art de tastar vins mentre coneixem 
els principals detalls dels processos d’elaboració de totes les va-
rietats: blancs, rosats, negres, caves, dolços...

FISH&CHIPS (en anglès) 

Dimecres, 14 d’octubre, de 19.30 a 21.30 h
Preu: 9,95 €
Suplement per a ingredients: 4 €
Tallerista: Agnès Dapère Millns

El Fish&Chips és un dels plats més emblemàtics de la Gran Bre-
tanya. Farem tota la preparació per aconseguir un peix cruixent i 
unes delicioses patates fregides. Ho degustarem tot seguit amb 
tartar sauce, salt and vinegar, yummy!

Sabem què és el gluten? Tothom hauria de reduir-ne el consum? 
Sabries fer receptes que no en contingui? Al taller aprendrem a 
identificar aliments que contenen gluten i a buscar alternatives 
amb receptes sense gluten. Prepararem receptes amb blat sa-
rraí, mill o quinoa. Veurem com es poden fer amanides, guisats, 
creps, galetes salades o postres fàcils i gustoses tant per introduir 
dia a dia o per si tenim persones convidades amb intolerància a 
aquest producte. Les receptes estaran lliures de gluten, encara 
que NO es pot assegurar que no se’n puguin trobar traces, a 
causa d’una possible contaminació creuada.



L’AULA DEL GURMET

CUINA CREATIVA DE TEMPORADA

Dilluns, de 19.30 a 21.30 h, del 19 d’octubre al 30 de novembre
(7 sessions)
Preu: 69,62 €
Suplement per a ingredients: 22 €
Tallerista: Diego Molina

Taller destinat a bons gurmets amb inquietuds gastronòmiques i 
amb ganes constants de sorprendre amb plats originals. T’ensen-
yarem trucs de restaurant, des de triar la matèria primera, fins a la 
presentació a taula dels plats, passant per la manipulació dels ingre-
dients, diferents tipus de coccions i punts adequats dels aliments. 

CUINA FÀCIL PER QUEDAR BÉ

Dijous, de 19.30 a 21.30 h, del 15 d’octubre al 26 de novembre
(7 sessions)
Preu: 69,62 €
Suplement per a ingredients: 22 €
Tallerista: Eduard Marcillas

Tens gent convidada a casa, vols celebrar algun dia especial o 
simplement vols fer receptes diferents encara que no siguis xef? 
Aprendrem a fer plats saborosos i espectaculars passant una 
bona estona!

FOCACCIA AMB PEIX

Divendres, 16 d’octubre, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 4 €
Tallerista: Anna Bozzano, d’El Peix al Plat

En aquest taller prepararem una especialitat típica de la cuina ge-
novesa, la focaccia, un pa salat amb molta personalitat que, per 
la seva antiga tradició, té el segell d’slow food . L’ajuntarem amb 
el peix, ànima de la cuina marinera, per originar un pla típic amb 
el qual esmorzen els mariners d’aquesta zona d’Itàlia.



L’AULA DEL GURMET

BIRTHDAY CAKE FOR KIDS (en anglès)

CUINA MARINERA

INICIACIÓ
Dimarts, de 18.30 a 20.30 h, del 20 d’octubre al 10 de novembre
(4 sessions) Preu: 39,78 € Suplement per a ingredients: 24 €

Dissabte, 7 de novembre, d’11 a 13 h. Preu: 9,95 €.
Suplement per a ingredients: 4 €. Tallerista: Agnès Dapère Millns

Divendres, de 19.30 a 21.30 h, els dies 27 de novembre i 
4 de desembre Preu: 19,89 €. Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Anna Bozzano, d’El Peix al Plat

Aprendrem a fer massa mare, pa blanc, pa d’espelta, pa de blat 
dur, pa de sègol tipus gallec, de blat i sègol, pa de cervesa i pa 
de cereals.

Aquest taller està pensat perquè els nens i les nenes puguin 
aprendre a cuinar en anglès de manera divertida. Amb un pastís 
de iogurt de tota la vida i molta imaginació, els infants aprenen 
a fer un vaixell pirata i alhora moltes paraules noves en anglès.

En aquest taller volem recuperar receptes de la cuina marinera 
tradicional mediterrània. La cuina que feien i fan els mariners a la 
barca, emprant peixos menys coneguts però no menys saboro-
sos. Cuina senzilla però amb molta intensitat amb la qual apren-
drem a reconèixer i elaborar productes de mar de proximitat. 

TALLER DEL PA

AVANçAT 
Dimarts, de 18.30 a 20.30 h, els dies 17 i 24 de novembre
Preu: 19,89 € Suplement per a ingredients: 14 €
Aprendem a fer pa de xapata, de coca, de ceba i de formatge i nous.

Voleu aprendre a fer pa del bo? Doncs no us ho penseu gaire, 
veniu a conèixer i a elaborar diferents tipus de pans!
Tallerista: José Mª Pérez, de Forn Pastisseria Pedreres

MAGDALENES

Dimarts, 1 de desembre, de 18 a 21 h. Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 7 €
Tallerista: José Mª Pérez, de Forn Pastisseria Pedreres

Aprendrem a fer rebosteria deliciosa i natural amb magdalenes 
amb xocolata, fruites i amb poma i nous.



L’AULA DEL GURMET

PASTISSOS SENSE FARINES
Dijous, 3 de desembre, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 6 €
Talleristes: Maria Alcolado i Mercé Homar, de mesquemenjar

Què us sembla prescindir de les farines i aconseguir fer uns bons 
pastissos? Amb cereals com la polenta, la quinoa o civada i la 
fruita seca podem fer masses que es convertiran en pastissos 
sorprenents. Prepararem brownie, pastís amb polenta i fruits ver-
mells, púding de quinoa...

TARDOR A TAULA

EL MÓN DELS BOLETS

Divendres, 23 d’octubre, de 19.30 a 21.30 h
Activitat gratuïta.Cal inscripció prèvia. Places limitades
A càrrec de Carlos García Pérez, de Cultura Gastro. Xerrada-taller.  

Iniciació a la recol·lecció dels bolets silvestres; els hàbitats, 
èpoques de floració i alguns secrets micològics que s’han de 
conèixer. Tastarem alguns dels millors bolets de la tardor i co-
neixerem trucs per cuinar-los i conservar-los fora de temporada.

SORTIDA BOLETAIRE

Dissabte, 24 d’octubre, de 9 a 13 h Preu: 5 €
A càrrec de Carlos García Pérez, de Cultura Gastro

Sortida guiada per algun dels boscos més emblemàtics per a la 
recol·lecció de bolets silvestres per la província de Barcelona. 
Coneixerem in situ els tipus d’arbres, plantes i sòls on fructifiquen.
El punt de trobada s’informarà un cop tancat el grup. Transport a 
càrrec dels participants. Nivell mitjà de dificultat. Caldrà dur calçat 
de muntanya, roba en previsió de pluja, beguda i menjar. Activitat 
adreçada a majors de 16 anys. L’activitat podrà ser modificada de 
data en funció de la climatologia



TARDOR A TAULA

CASTANYADA

CUINA AMB BOLETS

Dijous, 29 d’octubre, a les 17 h 
Activitats infantils gratuïtes a la plaça del Sortidor en col·laboració 
amb la Ludoteca del  Poble-sec

Divendres, 30 d’octubre, de 18.30 a 21.30 h. Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 €. Tallerista: Cristina Vicentini

Taller de galetes terrorífiques 
A càrrec de Cristina Vicentini
Taller de maquillatge de monstres 
A càrrec de la Ludoteca de Poble-sec
 Les maletes de la Carlota. Racons de jocs 
A càrrec de Què fas Carlota?

La tardor ens porta un dels productes més apreciats a la taula, els 
bolets. Amb el perfum de bosc i la gran varietat de colors, formes i 
sabors, els bolets donen joc per a una infinitat de receptes.

FRICANDÓS DIFERENTS

Dissabte, 21 de novembre, de 10.30 a 13.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Diego Molina

El fricandó és, sense dubte, una de les grans receptes de Ca-
talunya. El nom significa “fregir” i consisteix a fregir un aliment i 
després cuinar-lo en la seva salsa. El més famós és el de vedella, 
però també en podem fer de peix i fins i tot de verdures. Apropa’t 
a aquest taller on en farem tres tipus diferents i t’ensenyarem a 
saber triar una matèria primera adient per a cadascun.

LA CARBASSA. RECEPTES DOLCES I SALADES

Dimecres, de 19.30 a 21.30 h, els dies 11 i 18 de novembre
Preu: 19,89 €. Suplement per a ingredients: 8 €
Tallerista: Ester Alemany

Aquesta versàtil hortalissa 
és rica en fibra, conté an-
tioxidants i vitamina C i es 
pot fer servir en receptes 
dolces i salades: croquetes, 
pastissos, sopes... Et ve de 
gust omplir la taula de color 
carbassa?



NADAL A TAULA

DOLçOS TRADICIONALS DE NADAL

Dimarts, 15 de desembre, de 18 a 21 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 9 €
Tallerista: José Mª Pérez, de Forn Pastisseria Pedreres

En aquest taller de rebosteria 
tradicionalnadalenca 
aprendrem a fer 
hojaldrinas, nevaditos, 
polvorons de canyella i 
rosquilles de vi.

APERITIUS FÀCILS DE NADAL 

Dilluns, 14 de desembre, de 18.30 a 21.30 h Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 5 € Tallerista: Diego Molina

Arriba el Nadal una altra vegada mals de cap perquè no sabem 
què fer d’aperitiu. En aquest monogràfic t’ensenyarem acurades 
presentacions per causar sensació: en gotets de xopet, boniques 
broquetes...Podràs sorprendre posant una mica d’art als aperitius.

A la Gran Bretanya no hi ha res més nadalenc que unes mince 
pies. Són unes cassoletes de massa dolça amb un ric farciment 
fet de mincemeat amb fruits secs i espècies. Les prepararem amb 
una recepta tradicional, les degustarem tèbies amb una bona tas-
sa de te i conversarem en anglès!

CANELONS GURMET

Dissabte, 12 de desembre, de 10.30 a 13.30 h Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 5 € Tallerista: Diego Molina

Els canelons són els reis del Nadal. L’elaboració és complexa 
i antigament es feien per aprofitar les sobres dels àpats de les 
festes nadalenques. Donarem la volta als canelons tradicionals 
de carn de Sant Esteve i farem farcits originals i beixamels enri-
quides amb ingredients gurmet. Mai hauràs fet uns canelons tan 
bons i tan ràpidament!

MINCE PIES (en anglès)

Dimecres, 9 de desembre, de 19.30 a 21.30 h. Preu: 9,95 €
Suplement per a ingredients: 4 € Tallerista: Agnès Dapère Millns



EL RECEPTARI DEL POBLE-SEC

Dissabte, 17 d’octubre, d’11 a 14 h
A càrrec de l’Associació Cultural nyamnyam

Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia. Les places són limitades

LA KOMBUCHA

Dimecres, 25 de novembre, a les 19.30 h
A càrrec d’Ester Alemany, tècnica en dietètica i naturòpata

La kombucha és una beguda refrescant i saludable que està molt 
de moda. Però què és i quins ingredients porta?. Descobrirem 
com s’elabora, els diferents orígens i història i quines propietats té.

FAS ESPORT? QUINA SERIA LA MILLOR MANERA 
D’ALIMENTAR-TE?
Dimecres, 21 d’octubre, a les 20 h
A càrrec de Iolanda Roma, dietista i nutricionista, especialitzada 
en educació alimentària

Sigui quin sigui l’activitat física que facis: caminar, 
córrer, ciclisme, senderisme, peses...,t’has pre-
guntat mai si l’alimentació pot afectar 
d’alguna manera perquè et sen-
tis millor i fins i tot a millorar 
el teu rendiment físic? Com? 
Quines són les estratègies 
bàsiques a tenir en compte? 
Entendrem a què es deuen els 
trastorns físics més habituals com les rampes i com prevenir-les. 

Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia. Les places són limitades

LA CUINA DELS BONS HÀBITS

SOPA DE LLETRES

Crearem, en viu i en directe, un receptari amb tota la informació i 
materials que aportin els veïns i les veïnes del Poble-sec!

De l’1 de setembre al 9 d’octubre tothom que vulgui podrà portar 
una recepta i enganxar-la en la paret de recepció del Centre Cívic 
El Sortidor. Amb una selecció de les receptes que ens feu arri-



bar s’elaborarà un menú 
que cuinaran i tastaran 
els veïns i veïnes que 
s’inscriguin al taller. Amb 
l’Iñaki Àlvarez, creador de 
nyam-nyam i cuiner, i en 
Jordi Daví, de la impremta 
Daví, s’editaran i enqua-
dernaran els receptaris, 
que s’acompanyaran amb 
dibuixos i fotografies. En-
tre totes crearem un espai 
i una publicació per compartir la riquesa gastronòmica i cultural 
del Poble-sec!

A PEU DE CARRER

DINAR DE SOBRATS AL POBLE-SEC 

Diumenge, 18 d’octubre a les 13.30 h, a la plaça del Sortidor
Ho organitzen: Espai Ambiental i el projecte A taula! Cicle de 
cultura i gastronomia del Centre Cívic El Sortidor i hi col·labo-
ren: Slow Food Barcelona, Bona Voluntat en Acció, La Seca, La 
igualitària, El Peix al Plat, el Pla Comunitari de la Coordinadora 
d’Entitats del Poble-sec i veïns i veïnes del barri del Poble-sec

Veniu al Dinar de Sobrats al Poble-sec!
El Dinar de Sobrats del Poble-sec serà un dinar popular, solidari 
i d’aprofitament.
Popular: el dinar serà gratuït. Tothom és convidat a seure a taula.
Solidari: a favor de les entitats que ajuden famílies amb pocs re-
cursos al barri. De manera simbòlica, a canvi del plat, es recolli-
ran aliments durables (especialment llet) per a les entitats del 
barri que fan cistelles d’aliments.
D’aprofitament: perquè  cuinarem aliments “espigolats”, és a dir, 
perfectament comestibles però descartats per massa madurs o 
“lletjos” o excedents que normalment acaben a les escombraries. 
Donem una altra oportunitat a aquests aliments, lluitem contra el 
malbaratament alimentari i fem barri al voltant d’una taula!
Volem fer un dinar sense residus: porteu el plat (o carmanyo-
la!), coberts i tovalló de casa! Us animeu?

Voleu  participar-hi com a voluntaris/àries? Contacteu-nos a
nimica@espaiambiental.com i us n’explicarem tots els detalls!

SOPA DE LLETRES



A PEU DE CARRER

Des d’A taula! convidem  les escoles del barri que vinguin a la 
cuina del Centre Cívic El Sortidor a aprendre bons hàbits i ali-
mentació saludable d’una manera lúdica i divertida. 
L’alimentació forma part de la nostra educació i volem que la nos-
tra cuina sigui un aula més, on s’aprenguin les propietats dels 
ingredients i com cuinar-los i on també treballem la participació, 
l’ordre i la col·laboració. Aquest curs participaran alumnes de 
primària de l’Escola Jacint Verdaguer:
•  Dijous 12 de novembre, de 9 a 12 h, els grups de 1er A i 1er B
•  Dijous 19 de novembre, de 9 a 12 h, els grups de 2n A i 2n B
Tallers de cuina a càrrec de Cristina Vicentini

El Centre Cívic El Sortidor posa a la disposició de veïns, veïnes, 
col·lectius i escoles les taules de cultiu. Si hi esteu interessats/
ades podeu contactar amb nosaltres i en parlem! O si preferiu 
ens podeu enviar un correu electrònic a ccelsortidor@bcn.cat

L’ESCOLA A TAULA!

HORT DEL SORTIDOR

Voleu col·laborar amb el Dinar de Sobrats?
Sobres, malbaratament alimentari, problema... Dinar de Sobrats! 
El malbaratament alimentari és un problema global però tam-
bé local, que ens afecta la butxaca i que podem atacar des de 
casa... i també amb iniciatives festives i apetitoses

El dimecres 7 d’octubre, a les 19 h, a la sal(s)a Samfaina del 
Centre Cívic El Sortidor us explicarem el què i el per què del 
Dinar de Sobrats. I també el com! Si voleu participar en fer pos-
sible el Dinar de Sobrats del Poble-sec, us explicarem com fer-
ho. Per a més informació, també ens podeu escriure a nimica@
espaiambiental.com.

I el dimarts, 13 d’octubre, a les 19 h a la cuina d’A taula! al 
Centre Cívic El Sortidor us convidem al taller: 
De menjar no en llencem ni mica! 
Un terç dels aliments que es produeixen  al món es perden o 
malbaraten. A Catalunya llencem 35 kg d’aliments comestibles 
per persona i any. En aquest taller compartirem coneixements i 
posarem en pràctica estratègies que ens permeten aprofitar mi-
llor els aliments a l’hora de comprar, conservar i cuinar. 
A càrrec de Alfons López, d’Espai Ambiental
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia al Centre Cívic El Sortidor. 
Places limitades

Us hi esperem!



AGENDA

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

Dimarts 29

Divendres 2
Dimarts 6
Dimecres 7

Dijous 8
Dijous 8
Dimarts 13
Dimecres 14
Dijous 15
Divendres 16
Dissabte 17
Dissabte 17
Diumenge 18
Dilluns 19
Dilluns 19
Dimarts 20
Dimecres 21

Divendres 23
Dissabte 24
Dijous 29
Divendres 30

Dissabte 7 
Dimecres 11
Dijous 12
Divendres 13

Dissabte 14
Dimarts 17
Dijous 19
Dissabte 21
Dimecres 25
Divendres 27

Dimarts 1
Dijous 3
Dimecres 9
Dijous 10
Dissabte 12
Dilluns 14
Dimarts 15

16 h

18.30 – 21.30 h
19.30 – 21.30 h
19 h

18.30 – 21.30 h
19.45 – 21.15 h
19 – 21 h
19.30 – 21.30 h
19.30 – 21.30 h
18.30 – 21.30 h
11 – 14 h
18 h
13.30 h
19.15 – 21.15 h
19.30 – 21.30 h
18.30 – 20.30 h
20 h

19.30 – 21.30 h
9 – 13 h
17 h
18.30 – 21.30 h

11 – 13 h
19.30 – 21.30 h
9 – 12 h
19.30 – 21.30 h

11 – 13 h
18.30 – 20.30 h
9 – 12 h
10.30 – 13.30 h
19.30 h
19.30 h

18 - 21 h
18.30 – 21.30 h
19.30 – 21.30 h
18 – 20 h
10.30 – 13.30 h
18.30 – 21.30 h
18 – 21 h

Visita a la Llotja de Barcelona

Tasta la tardor: La pera
Tasta el Mercat de la Terra: Les conserves
Presentació Espai Ambiental: 
Dinar de Sobrats al Poble-sec
Cuina sense gluten
Iniciació al tast de vins
De menjar no en llencem ni mica!
Fish&Chips (en anglès)
Cuina fàcil per quedar bé
Focaccia amb peix
El receptari del Poble-sec
Espectacle infantil: Queviures
Dinar de Sobrats al Poble-sec
Ceràmica
Cuina creativa de temporada
Taller del pa
Xerrada: Fas esport? Quina seria la millor 
manera d’alimentar-te?
Xerrada-taller: El món dels bolets
Sortida boletaire
Castanyada infantil a la plaça del Sortidor
Cuina amb bolets

Birthday cake for kids (en anglès)
La carbassa. Receptes dolces i salades
L’escola A taula! Escola Jacint Verdaguer
Tasta el Mercat de la terra:
Els formatges artesans
Ruta gastronòmica: La Rambla
Taller de pa avançat
L’escola A taula! Escola Jacint Verdaguer
Fricandós diferents
Xerrada: La Kombucha
Cuina marinera

Magdalenes
Pastissos sense farines
Mince Pies (en anglès)
Tasta el Mercat de la Terra: El safrà
Canelons gurmet
Aperitius fàcils de Nadal
Dolços tradicionals de Nadal



Metro: Poble-sec (L3) i Paral·lel (L2 i L3)
Autobusos: 37, 55, 64, 121 i D20
Bicing:  Elkano, 64  (Estació 235) 

Pg. de l’Exposició – Blasco de Garay (Estació 234)

ADREçA  

INSCRIPCIONS 

Centre Cívic El Sortidor
Plaça del Sortidor, 12 – 08004 Barcelona – Tel. 93 443 43 11
ccelsortidor@bcn.cat – bcn.cat/elsortidor – Barcelona Wi-Fi

De dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 21.00 h.
A partir del 7 de setembre i fins a cinc dies abans que comenci 
l’activitat, sempre que quedin places lliures.
Pagament: Es podrà fer en efectiu o amb targeta en el moment 
de formalitzar-hi la inscripció.
L’import del suplement dels tallers es farà efectiu en el mo-
ment de formalitzar-hi la inscripció.
Inscripcions en línia: https://elsortidor.inscripcionscc.com/ccivic/
Facebook A taula_Cicle de cultura i gastronomia
L’import del suplement es farà efectiu el dia que s’imparteixi 
el taller.
Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import del 
taller ni del suplement per a ingredients o materials.
Places limitades: els grups han de tenir un mínim de persones 
inscrites perquè es puguin impartir.

Taller adaptat per a persones amb discapacitat audi-
tiva. Es disposarà, si se’n fa la demanda prèvia, d’a-
judes tècniques per a persones usuàries de pròtesis 
auditives i d’intèrpret en llengua de signes. 

Transports

Districte de
Sants-Montjuïc

lameva.barcelona.cat/sants-montjuic


