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INTRODUCCIÓ 

 

 

Hola a tots i totes!  

Tot i que cada cop podem sortir més i començar a fer 

algunes activitats que fins ara no podíem, encara no ens 

podem trobar per divertir-nos i passar una bona estona 

plegades.  

És per això que us oferim una nova edició d’El Club a Csa 

en Paper, perquè ens sentim aprop i puguem compartir 

activitats d’oci des de la distància.  

Esperem les vostres opinions i que ens expliqueu com us ho 

passeu fent les vostres parts preferides del quadern. 

Cada cop queda menys per veure’ns  

 

 

Recorda que si vols compartir els teus treballs, 

elaboracions o cracions pots enviar-les al mòbil del 

Club (673 31 75 85).  
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PASSATEMPS 
Jeroglífic 

En castellà: “Te veo muy apurado...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laberint 
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Diferències 

Busca les 7 diferències: 

Solucions 

Jeroglífics: 

(No te) (es) (tres) (es): No te estreses 

Laberint: 
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Diferències: 

 
 

 

 

 

 

 

JOCS D’ENGINY 
 

L’ascensor 

Una persona viu en el desè pis d’un edifici de Barcelona. Cada dia 

agafa l’ascensor fins la planta baixa per anar a treballar, però de 

tornada, agafa l’ascensor fins al setè pis i des d’allà puja tres pisos 

caminant. Tot i això, els dies de pluja trenca amb la rutina i puja amb 

ascensor directament fins el desè pis. Per què? 

 

 

Pensa una mica més abans de mirar... 

 

 

Una pista... si no se t’acudeix la resposta, pensa en la diversitat de 

cossos que existeixen al món. No sempre ens hem d’imaginar una 

persona estàndard o normativa. 
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Pa amb pa 

Estas preparant torrades per a tres persones. Cada persona vol una 

torrada. La torradora que tens permet torrar dos talls de pa a la 

vegada però aquests només es torren per una banda. La torradora 

triga un minut en torrar el pa per una cara.  

Quin és el menor temps que necessites per torrar els tres talls de pa 

per les dues bandes i com ho faríes? 

 

El Barber 

Un viatger arriba a una petita poble on mai havia estat, ni sabia res 

dels seus habitants. Necessitava tallar-se els cabells. Només hi havia 

dos petites barberíes al poble, al mateix carrer principal. El viatger les 

va estudiar amb dedicació:  

- Una d’elles estava neta i ordenada, tot era pulcritud. El barber, 

cuidat, net i polit, escombrava els últims troços de cabell 

mentre esperava el proper client. 

- L’altra barbería estava molt desendreçada. Tot semblava gastat 

i ruïnós. El desgrenyat barber es columpiava en una cadira 

esperant als clients. 

Tots dos negocis cobraven el mateix preu per un tall de cabell. 

Després de considerar-ho una bona estona, el viatger va decidir anar 

a tallar-se el cabell amb el barber despentinat. 

Per què? 

 

 

 

Una pista... el viatger va mirar més enllà de l’establiment, i va deduïr 

un fet que possiblement se’t passa per alt... 
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Solucions 

L’ascensor: La persona pateix enanisme. Per això, arriba fins el botó 

de la planta baixa sense problemes, i fins al botó del setè pis, que és 

al més alt que pot arribar. Els dies de pluja, utilitza el paraigües per a 

picar al desé botó. 

Pa amb pa: El mínim temps que necessites són 3 minuts. 

 En primer lloc, torra els talls 1 i 2 per una banda: 1 minut. 

 En segon lloc, torra els talls 1 i 3 (el tall 1 per la banda que li 

falta i el tall 3 per una de les dues bandes): 1 minut. Ara ja 

tens el tall 1 torrat per les dues bandes, i els talls 2 i 3 torrats 

per una banda. 

 En tercer lloc, torra els talls 2 i 3 per la banda que els falta: 1 

minut. 

El barber: Els viatger va deduïr correctament que, ja que  només hi 

havia dos barbers a la ciutat, cada un li tallaría els cabells a l’altre. 

Per tant, el barber cuidadós li tallaria els cabells al barber desgrenyat. 

Era el desgrenyat el que tallava bé els cabells a l’altre barber. 
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CUINA 
 

CREMA DE CARBASSONS 

Ara que comença el bon temps, què millor que tenir a mà una bona 

crema lleugera i fresqueta. En pots fer de molts tipus, però un clàssic 

de temporada és la crema de carbassons. Hi ha tantes variacions i 

maneres de fer-la com gustos, però aquí et deixem una recepta ben 

fàcil i bona. 

 

Ingredients per a 4 persones (o per a guardar a la nevera) 

 1,5 litres d'aigua o brou (de verdura o d’au) 

 4 carbassons  

 1 ceba tendra 

 1 patata mitjana 

 50 ml de nata o llet evaporada 

 3 formatgets frescos en porcions 

 oli d'oliva 

 sal 

Temps d’elaboració: 30 minuts 
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Variacions:  

- Si només fem servir aigua, podem afegir una pastilla de brou, 

que la farà més gustosa. 

- Hi ha gent que hi prefereix afegir porros, fer-ho sense patata o 

formatgets... Hi ha moltes variacions i dependrà del vostre 

gust. Experimenteu! 

- Podem decorar amb julivert, pebre negre, nou moscada, daus 

de pa torrat o fins i tot encenalls de pernil. 

Preparació: 

1. Posem a escalfar l’aigua o el brou en una olla. Mentrestant  

rentem i pelem els carbassons i la patata, i ho tallem tot en 

petits daus. Fem el mateix amb la ceba.  

2. Posem tota la verdura tallada a dins la olla, junt amb una mica 

de sal. Si hem fet servir només aigua, podem afegit la pastilla 

de brou en aquest punt. Remenem una mica i tapem la olla. 

3. Ho deixem coure uns 20 minuts, i passat aquest temps, 

retirem gairebé tot el brou, deixant només un o dos dits. Ens en 

reservem una mica del brou, per si cal afegir-ne a la crema més 

endavant, en cas que ens hagi quedat massa densa.  

4. Posem les verdures junt amb una mica del brou en una 

batedora elèctrica i ho triturem.  

5. Afegim els formatgets i la nata líquida i seguim triturant fins 

que quedi ben barrejat. Un cop ben triturat, si calgués, podem 

corregir afegint més sal, si ha quedat poc gustosa, o més líquid 

si ens ha quedat massa densa i la volem més lleugera. 

6. I ja ho tenim! Es pot servir freda o calenta, això va a gustos. 

La servim en bols i amb un raig d’oli d’oliva. Per a decorar, hi 

podem afegir també pebre negre, nou moscada, daus de pa 

torrat (picatostes) o julivert. 

Bon profit! 
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LLETRES I ESCRIPTURA 
 

Haikus 

Saps què son els haiku? Els haiku son un tipus de poesia nascuda al 

japó, que es caracteritzen per ser molt breus (només 3 versos) i no 

tenir rima. Habitualment parlen sobre la natura. 

Aquests son alguns exemples: 

“Viejo estanque… 

Se zambulle una rana 

Sonido de agua” (Matsuo Bashô) 

 

“Lluvia de anoche 

cubierta esta mañana 

por la hojarasca” (Io Sogui) 

 

 “Lo peor del eco 

es que dice las mismas 

barbaridades” (Mario Benedetti) 

 

“Darrere el vidre 

els arbres nus esqueixen 

el blau de l’aire” (Llorenç Vidal) 

 

T’animes a fer-ne tu un? 
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Micro-relats  

I això va de curts! Ja has vist que amb molt poc es pot dir molt, però 

no només en poesia. El mateix passa amb els contes i relats, doncs 

amb unes poques línees o paraules podem explicar una gran historia. 

Aquests son alguns exemples: 

“Una jaula salió en busca de un pájaro”  

(Franz Kafka) 

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí” 

(Augusto Monterroso) 

“Vendo zapatos de bebé, sin usar”  

(Ernest Hemingway) 

Quines històries creus que expliquen aquests relats tan curts? 

T’animes a escriure’n algun així de curt? 

Per acabar et deixem amb un altre tipus de relat curt: 

Historia verídica de Julio Cortázar 

“A un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen un ruido 

terrible al chocar con las baldosas. El señor se agacha afligidísimo 

porque los cristales de anteojos cuestan muy caros, pero descubre 

con asombro que por milagro no se le han roto. 

Ahora este señor se siente profundamente agradecido, y comprende 

que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa, de modo que se 

encamina a una casa de óptica y adquiere en seguida un estuche de 

cuero almohadillado doble protección, a fin de curarse en salud. Una 

hora más tarde se le cae el estuche, y al agacharse sin mayor 

inquietud descubre que los anteojos se han hecho polvo. A este señor 

le lleva un rato comprender que los designios de la Providencia son 

inescrutables, y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora”. 
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EN FORMA 
A continuació, a través d’imatges, et proposem uns exercicis de 

calentament i dues taules d’exercicis. La proposta de la pàgina 12 són per 

fer-los amb una cadira, aquesta ha de ser sense rodes i estable. Pots 

adapatar els exercicis a postures que et siguin més còmodes. 

 

 





FOTOGRAFIA 
 

Ara que fa bon temps i ja podem sortir una mica més al carrer, 

t’animem a que puguis fer alguna petita activitat a l’aire lliure.  

Aquesta setmana et proposem un exercici molt divertit. Ja que només 

podem sortir passejar fins a 1 km, et proposem que comencis a 

caminar per on més et vingui de gust. Quan portis 7 minuts de camí, 

para i fes una fotografia del que vegis des del punt on et trobis. No 

val fer trampa! 

 

Aquestes son algunes de les fotografies que ja hem rebut dels 

companys. T’animes a enviar les teves? Ens les pots fer arribar per 

correu electrònic o whatsapp. 

 

   

 Fotografies de Sergi S. 

 



16 
 

 

 Fotografies d’Antonio G. 
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HUMOR 
 

Dues vinyetes de temes que han estat d’acualitat a les notícies aquest dies: 
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I ara que ja han reobert les perruqueries: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I un de Jaimito: 

 

La madre de Jaimito, dice: 

- Vamos a la peluquería 

- No... es que no tengo ganas. 

- Pero Jaimito¿ por qué tienes miedo de ir 

a la peluquería? 

- Porque hay una crema que te quita diez 

años y yo solo tengo siete. 
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DIBUIX  
 

Dibuixi sorpresa: Unint els números tindràs la imatge sorpresa completada. 
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Dóna  color a la il.lustració de dones que han fet història des de disciplines  

diferents com la filosofia, matemàtiques, la ciència, l’art.... 
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