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Nova edició de La Cuina del Món al Poble-sec
El proper divendres 11 al c. Blai, entre Roser i Margarit, hi ha una nova
cita amb aquesta festa que durant dos dies oferirà un tast de plats provinents
de 15 països diferents, entre les 20 i les 21.30hores.

La cuina del món és ja una cita esperada al barri. Porta 7anys acostant
amb èxit plats provinents de diferents parts del món, a tot aquell que s’atreveix
a tastar sabors desconeguts per la nostra cuina. L’origen de les receptes es
troba a 15 països de 5 zones geogràfiques molt diferents, el Magreb, l’Àfrica
Subsahariana, l’Amèrica Llatina, Europa i Àsia.
Com sempre, hi haurà molts plats per triar i per construir menús ben
curiosos, primers, segons i postres. Hi haurà de tot i per tots, 3.000 racions
entre les que hi haurà cus-cus, un plat que cada any es converteix en el centre
de la festa.
Les receptes són aportades pels alumnes d’un curs de cuina, que com a
pràctica final del curs se’ls ofereix l’oportunitat d’esdevenir cuiners en aquesta
festa i de posar a l’abast de tothom receptes característiques dels seus països
d’origen. El curs es realitza durant 3 mesos al centre cívic El Sortidor, on es
donen a conèixer tècniques de cuina i seguretat alimentària a nois i noies
derivats de diferents organitzacions del Poble-sec, com a part d’un programa
per la inserció sociolaboral. El curs de cuina està organitzat pel Districte de
Sants-Montjuïc i gestionat per la Plataforma Poble-sec per a Tothom,
impulsada per la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec.
La Cuina del Món és molt més que un tast de plats, és una festa que
afavoreix el coneixement mutu i la descoberta de diferents cultures. L’espai és
també una gran exposició cultural oberta a tothom, on es mostren estris de
cuina tradicionals de multitud d’indrets i s’expliquen característiques de les
diferents tradicions culinàries. La festa es converteix així en un interessant punt
d’intercanvi cultural al Poble-sec.
La cuina del Món s’ofereix en la Festa Major del Poble-sec, que acollirà
activitats molt variades, música, tallers, cultura tradicional... de tot, fins el 20 de
juliol.
Per a més informació poseu-vos en contacte amb:
Marta Tello
Servei de Comunicació
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec
Tel. 93.329.99.52
Horari: 17h-21h
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