
Dissabte 26 de setembre
Primera sessió: de 20h a 20.45h*
Segona sessió: de 21h a 21.45h*

26 SETEMBRE
TALLER “EL MÓN DEL 
GINTÒNIC”

Vols aprendre els trucs del gintònic 
perfecte? Si ets un amant de la beguda 
de moda, no et perdis aquest taller. 
Repassarem els bàsics del gintònic i 
oferirem tres variacions originals amb 
botànics. 
Vine i converteix-te en un autèntic 
bàrman!

A partir del 5 de setembre, 
gaudeix de les activitats 
gratuïtes més refrescants a

M
ar & ACTIVITATS SETEM

BRE

Vols divertir-te?

Lloc:                                (planta 3).

Per participar en el taller, cal 
inscriure-s’hi prèviament al nostre web 
www.diagonalmarcentre.com 
(categoria esdeveniments).

Capacitat limitada a 30 persones. 
*És imprescindible presentar-se 10 minuts abans de  
 l’inici de l’esdeveniment per tal de garantir la reserva.

Divendres 25 de setembre
Primera sessió: de 20h a 20.45h*
Segona sessió: de 21h a 21.45h*

25 SETEMBRE
TALLER INFANTIL DE
DECORACIÓ DE
GALETES Busques una activitat engrescadora i 

creativa per als nens? En aquest taller 
aprendrem a decorar galetes amb massa 
de sucre fondant. Farem servir motllos 
amb dissenys inspirats en el Far West: 
estrelles de xèrif, botes vaqueres, etc. Al 
final, posarem la nostra inicial a la galeta i 
ens l’emportarem de regal. 
Quin taller més dolç!

Dissabte 19 de setembre 
Primera sessió: de 20h a 20.45h*
Segona sessió: de 21h a 21.45h*

19 SETEMBRE
TALLER DE “BEGUDES VERDES
I EL MÓN DEL DETOX” La beguda que fa furor a NY no és el 

whisky, són les begudes verdes i detox! 
Una tendència que et presentem de la 
mà dels professionals de Delishop. En 
aquest taller et convertiràs en un expert 
en la preparació de smoothies verds de 
fruites i verdures, famosos per les seves 
diverses propietats: detox, antioxidants, 
energètiques i de reforç de les defenses.

Lloc:                                (planta 3).

Per participar en el taller, cal inscriure-s’hi 
prèviament al nostre web 
www.diagonalmarcentre.com (categoria 
esdeveniments).

Capacitat limitada a 50 persones. 
*És imprescindible presentar-se 10 minuts abans de l’inici 
de l’esdeveniment per tal de garantir la reserva.

Lloc:                                (planta 3).

Per participar en el taller, cal inscriure-s’hi 
prèviament al nostre web 
www.diagonalmarcentre.com (categoria 
esdeveniments).

Capacitat limitada a 50 persones. 
És imprescindible presentar-se 10 minuts abans de l’inici 
de l’esdeveniment per tal de garantir la reserva.

*Els participants han de tenir un mínim de 18 anys. Els  
 menors d’edat cal que vinguin acompanyats dels seus  
 pares. No se serveix alcohol als menors d’edat.  

18 SETEMBRE
TALLER DE CÒCTELS
D’ESTIU

Divendres 18 de setembre 
Primera sessió: 20h a 20.45h*
Segona sessió: 21h a 21.45h* 

Lloc:                               (planta 3).

Per participar en el taller, cal inscriure-s’hi 
prèviament al nostre web 
www.diagonalmarcentre.com (categoria 
esdeveniments).

Capacitat limitada a 50 persones.
És imprescindible presentar-se 10 minuts abans de l’inici 
de l’esdeveniment per tal de garantir la reserva.

*Els participants han de tenir un mínim de 18 anys. Els  
 menors d’edat cal que vinguin acompanyats dels seus  
 pares. No se serveix alcohol als menors d’edat.

Què seria de l’estiu sense els 
còctels? Aprendre a preparar les 
varietats més refrescants per gaudir 
amb la calor: Mojito, Caipirinha / 
Caipiroska i Daiquiri. 
Al teu pròxim sopar, impressionaràs 
als amics!



Lloc:                               (planta 3).

Per participar en el taller, cal inscriure-s’hi 
prèviament al nostre web 
www.diagonalmarcentre.com (categoria 
esdeveniments).

Capacitat limitada a 50 persones. 
És imprescindible presentar-se 10 minuts abans de l’inici de 
l’esdeveniment per tal de garantir la reserva.

*Els participants han de tenir un mínim de 18 anys. Els  
 menors d’edat cal que vinguin acompanyats dels seus  
 pares. No se serveix alcohol als menors d’edat.  

Dijous 17 de setembre
Sessió única: de 20h a 21.30h*  

17 SETEMBRE
TALLER DE “CHEESE & WINE”
AMB FORMATGES DE 
SUÏSSA I FREIXENET Una bona combinació de formatges de 

Suïssa i vins Freixenet és un autèntic 
plaer per al paladar, però quin n’és el 
maridatge perfecte? En aquest taller, els 
nostres experts et guiaran en l’art de 
crear i degustar les millors 
combinacions amb les varietats de 
formatge suís Le Gruyère AOP, 
Appenzeller® i Tête de Moine AOP. 
No et fa venir salivera? 

Descarrega't la nostra APP!

Avinguda Diagonal 3, 08019 Barcelona
Telèfon del Punt d’Atenció al Client 93 587 76 37

info@diagonalmarcentre.es

5 SETEMBRE
TALLER DE CÒCTELS 
DE CINEMA

«Posa-me’n una altra, Sam». La mítica 
frase de Casablanca bé podria haver estat 
aquesta. Perquè, ¿què seria del cinema 
sense els seus còctels? Si vols emular les 
begudes del cinema clàssic, no et perdis 
aquest taller. Repassarem els còctels més 
icònics, com el Vesper Martini de James 
Bond, el White Russian del Gran Lebowski 
o els Champagne Cocktails de 
Casablanca.
Salut!

Dissabte 12 de setembre
20h a 20.40h  Classe de  
 Kizomba
20.40h a 21.15h  Classe de  
 Zouk 
21.15h a 22.30h  Ball social 

Lloc:                                (planta 3).

12 SETEMBRE
TALLER DE KIZOMBA
& ZOUK

Que s’aparti la Zumba, aquí arriba el 
més nou en ritmes africans: la 
Kizomba i el Zouk. Dos estils de ball 
que neixen a Angola i les Antilles i 
que signifiquen literalment «festa». 
Vine a Diagonal Mar i deixa’t seduir 
pels balls més calents i apassionats 
del moment.
Fer exercici mai no havia estat 
tan divertit! 

Dissabte 5 de setembre
Primera sessió: de 20h a 20.45h*
Segona sessió: de 21h a 21.45h*

Lloc:                               (planta 3).

Per participar en el taller, cal inscriure-s’hi 
prèviament al nostre web 
www.diagonalmarcentre.com (categoria 
esdeveniments).

Capacitat limitada a 50 persones.
És imprescindible presentar-se 10 minuts abans de l’inici de 
l’esdeveniment per tal de garantir la reserva.

*Els participants han de tenir un mínim de 18 anys. Els     
 menors d’edat cal que vinguin acompanyats dels seus      
 pares. No se serveix alcohol als menors d’edat. 

Còctels de cinema
5 setembre 

Kizomba i Zouk
12 setembre

Cheese & Wine
17 setembre

Còctels d’estiu
18 setembre

Begudes verdes
19 setembre

Decoració de galetes
25 setembre

El món del Gintonic
26 setembre

Vine a 
divertir-te 
amb una pila de 
tallers gratuïts:

Aquest setembre no tens excusa 
per quedar-te a casa. 
A                             hem organitzat 
activitats increïbles perquè ballis i 
tastis els millors còctels, vins i 
formatges.

No t’ho perdis!



INTRO CONTRATaller
Cócteles

Taller
Kizomba
& Zouk

PORTADATaller
Infantil

Galletas

Taller
Cócteles
de verano

Taller
Cheese
& Wine

Taller
Detox

Folleto 5 cuerpos
Plegado en acordeón

Cerrado: 14,85 x 21 cm
Abierto: 74,25 x 21 cm 


