Xerrada
Deuteronomi, 8.8: els set fruits d’Israel
Sessió del ‘Cuinem [i mengem] la història’

Informació pràctica

Presentació

Modalitats i lloc

“El Senyor, el teu Déu, et porta a un país fèrtil, un país de rierols
i de fonts, on les aigües abismals afloren per les valls i les
muntanyes; un país de blat i ordi, de vinyes, figueres i magraners;
un país d’oliveres, d’oli i de mel; un país on no menjaràs el pa
racionat, on no et mancarà res; un país on hi ha pedra de ferro i
on podràs extreure coure de les muntanyes. T’alimentaràs fins a
saciar-te i donaràs gràcies al Senyor, el teu Déu, pel país fèrtil
que t’haurà donat”.

Professors i xefs
Núria Bàguena
Assessora de patrimoni culinari, professora i cuinera. És autora
de diversos llibres sobre el menjar i la cultura i ha estat comissària
de diverses exposicions sobre la cultura gastronòmica.
Jaume Aubanell
Escriptor i gastrònom. Coordinador del cicle ‘Cuinem [i mengem]
la historia’ d’Arqueonet.

Presencial (a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona)
I online (retransmissió en directe
via streaming).
Després de la sessió, les persones
inscrites (en qualsevol modalitat)
podran visualitzar de nou la
gravació.
Data i hora
Dimecres, 9 de febrer de 2022.
A les 19:30h.
Preu
25 €
Per a aquelles persones que cursen el
cicle complet ‘Cuinem [i mengem] la
història’ 2021-2022, aquesta activitat és
gratuïta, ja que forma part de les
activitats ordinàries del cicle.

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona.
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