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INTRODUCCIÓ 

Hola a tots i a totes,  

Cada setmana tenim millors notícies! Ja es poden començar 

a fer activitats d’oci fora de casa: prendre alguna cosa en 

una terrassa, anar a visitar amics i familiars, fer esport, 

passejar, sortir de la ciutat... poc a poc anem sortint de la 

situació tan angoixant que hem viscut els últims mesos. 

Com que encara no podem obrir el Club Social, continuem 

fent-vos un seguit de propostes online per fer a casa. 

Esperem que gaudiu i passeu bones estones amb aquest 

quadern! 

Ens veiem molt aviat  



1. MUSEUS I CULTURA 

eBiblioCat – La biblioteca pública a casa!  

eBiblioCat és un servei del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, 

que fa possible el préstec de continguts digitals a tots els usuaris amb 

carnet de les biblioteques públiques catalanes. Es podrà accedir a tots 

aquests continguts a través de diferents dispositius: tablets, mòvils, 

ordinadors personals o lectors de llibres electrònics. 

El servei està disponible en: http://catalunya.ebiblio.cat/ 

Espectacles de Circ a casa 

L’Ateneu Popular 9 Barris comparteix a la seva web diversos 

espectacles de circ que ha produït en els darrers anys. En teniu un 

recull en aquest enllaç: https://ateneu9b.net/noticies/confinament 

Songs at home 

El violoncel·lista Pau Codina és un dels talents més fulgurants i 

prometedors del panorama de la música clàssica actual. En aquests 

dies de confinament ha participat en el projecte We’ve got your Bach. 

El projecte convida a diferents violoncel·listes a interpretar des de 

casa seva els diferents moviments de les Suites per a violoncel de J. 

S. Bach.  Aquí us en deixem la seva fantàstica aportació. El podeu 

veure en aquest enllaç: https://www.ccurgell.cat/pau-codina/ 

2. JOCS I ENTRETENIMENT 

Enigmes per la cuarentena 

Aquí us deixem un recull d’enigmes que han preparat des de la 

companyia de teatre “La Caja Lista”. N’hi ha de molts tipus i nivells 

diferents. Us animeu a provar-ne alguns? El document inclou les 

solucions: 

http://catalunya.ebiblio.cat/
https://ateneu9b.net/noticies/confinament
https://www.ccurgell.cat/pau-codina/


http://lacajalistateatro.com/wp-

content/uploads/2020/04/enigmas_para_combatir_una_cuarentena.p

df 

Passatemps de cultura popular 

La Casa dels Entremesos torna de manera virtual per oferir-nos 

passatemps de cultura popular, sobretot del barri de Ciutat Vella. La 

idea és que, a través de diversos jocs que podreu trobar en aquest 

enllaç, també pugueu conèixer més profundament l’entitat i passar 

una bona estona: 

http://lacasadelsentremesos.cat/passatemps-de-cultura-popular 

“CASA!” píndoles audiovisuals 

El Centre Cívic Sant Martí convida a gaudir del projecte “CASA!”, un 

cicle de set minireportatges en que set artistes de diferents 

disciplines obren les portes de casa seva durant el confinament, i 

reflexionen sobre la vida, la professió i el moment actual. Aquí hi 

podeu trobar els diferents enllaços: 

https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/es/recomanem/casa-

ciclo-pildoras-audiovisuales-invita-compartir-confinamiento-artistas 

Jocs de taula gratis i en línea 

Especial per a aquelles persones que estan passant el confinament 

soles a casa, o per a aquelles que no troben còmplices per jugar a 

jocs de taula... aquí trobareu molts enllaços per jugar als jocs de 

taula de tota la vida en línea:  

https://beteve.cat/artic/jocs-de-taula-gratis-online/ 

3. EN FORMA 

Aqusta setmana et proposem fer exercici ballant. En els links que trobaràs a 

continuació hi trobaràs dues sessions per inciar-te a l’esport ballant! 

T’animes? 

http://lacajalistateatro.com/wp-content/uploads/2020/04/enigmas_para_combatir_una_cuarentena.pdf
http://lacajalistateatro.com/wp-content/uploads/2020/04/enigmas_para_combatir_una_cuarentena.pdf
http://lacajalistateatro.com/wp-content/uploads/2020/04/enigmas_para_combatir_una_cuarentena.pdf
http://lacasadelsentremesos.cat/passatemps-de-cultura-popular
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/es/recomanem/casa-ciclo-pildoras-audiovisuales-invita-compartir-confinamiento-artistas
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/es/recomanem/casa-ciclo-pildoras-audiovisuales-invita-compartir-confinamiento-artistas
https://beteve.cat/artic/jocs-de-taula-gratis-online/


Vídeo 1: Zumba per a principiants: 

https://www.youtube.com/watch?v=vi8nCWhfCHk&t=21s 

Vídeo 2: Perdre pes ballant:  

https://www.youtube.com/watch?v=d4gVQngYmIg  

4. LLETRES 

Voleu aprendre Llengua de Signes Catalana? 

En aquest canal de Youtube trobareu un seguit de vídeos tutorials 

sobre Llengua de Signes Catalana (LSC) des de nivell zero. Aquesta 

pràctica ens oferirà la opció d’aprendre una nova Llengua, de poder-

nos endinsar en la cultura sorda i poder comunicar-nos amb persones 

sordes, i també ens farà exercitar una part del cervell que tenim 

adormida! Us hi animeu? 

https://www.youtube.com/results?search_query=barcelona+districte

+cultural+llengua+de+signes 

L’art i el racisme: quan el “totes” no ens representa 

Des del col.lectiu Tinta Negra i Catàrsia insisteixen en el fet que les 

produccions culturals i artístiques “no representen tothom”. Per 

aquesta raó, denuncien racisme al món artístic i reivindiquen la 

presència de persones no blanques al teatre, les pel.lícules o les 

sèries televisives, fora dels rols estereotipats. Aquest article ens parla 

d’això i ens dona una visió que potser no havíem pensat abans: 

https://directa.cat/lart-i-el-racisme-quan-el-totes-no-ens-representa/ 

Lectures musicals 

Us oferim una selecció de relats curts sobre música que podeu llegir 

en línia: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vi8nCWhfCHk&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=d4gVQngYmIg
https://www.youtube.com/results?search_query=barcelona+districte+cultural+llengua+de+signes
https://www.youtube.com/results?search_query=barcelona+districte+cultural+llengua+de+signes
https://directa.cat/lart-i-el-racisme-quan-el-totes-no-ens-representa/


Júlio Cortázar, El perseguidor. 1953. Inspirat en un dels millors 

saxofonistes de jazz, el nord-americà Charlie Parker: 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-19-

Cortazar.ElPerseguidor.pdf 

Dorothy Parker, El Vals. 1933: 

https://masquince.files.wordpress.com/2012/12/x_dorothy-parker_el-

vals.pdf 

Antón P. Chéjov, El violín de Rothschild. 1894:  

https://www.literatura.us/idiomas/ac/ac_violin.html 

5. ARTS EXPRESSIVES 

Art amb cafè 

L’artista Manel Bayo, de l’Escola Municipal d’Art de Girona, ens 

proposa una activitat artística molt original, fàcil i que tothom pot fer 

des de casa. Es tracta de pintar fent servir cafè, i en el següent vídeo 

t’ensenya com fer-ho: https://www.youtube.com/watch?v=S_iR8hbHUj4 

6. RADIO ONLINE 

Un podcast sobre il·lustració 

L’Associació de Professionals de la Il·lustració de Catalunya engega 

Radio APIC un podcast sobre il·lustració en temps de confinament. Es 

tracta de converses entre la il·lustradora Júlia Solans, coneguda amb 

el nom artístic de guisante, i altres il·lustradors que parlen sobre com 

estan vivint aquesta situació de confinament. Ho podeu escoltar en el 

següent enllaç: https://apic.es/es/radioapic/ 

7. DIVULGACIÓ CIENTÍFICA 

Illes del món  

Les biblioteques de Barcelona s’han unit per oferir un cicle virtual de 

conferències que ens transportaràn a les illes més emblemàtiques del 

voltant del planeta. Un viatge virtual de la mà d’experts a les illes 

més fascinants, que ens parlaràn sobre la seva història, biodiversitat i 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-19-Cortazar.ElPerseguidor.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-19-Cortazar.ElPerseguidor.pdf
https://masquince.files.wordpress.com/2012/12/x_dorothy-parker_el-vals.pdf
https://masquince.files.wordpress.com/2012/12/x_dorothy-parker_el-vals.pdf
https://www.literatura.us/idiomas/ac/ac_violin.html
https://www.youtube.com/watch?v=S_iR8hbHUj4
https://apic.es/es/radioapic/


cultura. Les podràs veure en directe al seu canal de youtube del 3 de 

juny al 6 de juliol. 

En aquest enllaç trobaràs els dies i horaris de les diferents xerrades: 

https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/content/illes-del-

m%C3%B3n 

Vermuts de nanociència 

10alamenos9 és un Festival de Nanociència i Nanotecnologia, una 

trobada divulgativa per compartir amb tots els públics el coneixement 

al voltant del nanomón. Com no s’ha pogut celebrar enguany, han 

decidit compartir setmanalment diverses xerrades online sobre el 

tema.  

Hi podeu accedir a través d’aquest enllaç: 

https://www.youtube.com/channel/UC1e27_ceNm3NlLx4rMdEj6w/featured 

 

8. L’APROPA RECOMANA 

Caminar en el cercle 

Proposta per ballugar-nos una mica a través del ball. Activitat dirigida 

per el coreogràf Álvaro de la Peña al Mercat de les Flors. 

Fes click al següent enllaç: 

https://youtu.be/szVvRL4vmJs 

Escenari sonor marítim 

Petit tros d’una de les formacions de música coral organitzada pel 

Palau de la Música i a càrrec d’Esteve Nabona.  

Al següent enllaç veureu com a través del cos i la veu s’aconsegueix 

viatjar fins a l’entorn maritim: 

https://youtu.be/VSEzYseX7_A 

 

 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/content/illes-del-m%C3%B3n
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/content/illes-del-m%C3%B3n
https://www.youtube.com/channel/UC1e27_ceNm3NlLx4rMdEj6w/featured
https://youtu.be/szVvRL4vmJs
https://youtu.be/VSEzYseX7_A


Exercici d’improvització teatral 

Al següent enllaç trobareu una part de la formació Educa amb l'Art 

amb Sonia Gómez al CCCB 2019. Concretament, un exercici 

d’improvització teatral anomenat últimament: 

https://youtu.be/kDyW0ViNv20 

Estratègies de pensament visual 

Fent click al link aniràs a parar a una conferència al Museu Picasso a 

càrrec de Inés Schocher. En ella ens parla d’una manera de gaudir de 

l'art on tothom trobarà connexió i motivació. 

https://youtu.be/WL2aCQ1-UDo 

9. MISCEL.LÀNIA 

Webcams d’animals 

Lonely planet ens ofereix les 9 millors webcams per veure animals en 

el seu hàbitat natural: ossos, llúdrigues, llops, elefants, taurons, 

àligues, goril.les i molt més! 

https://www.lonelyplanet.es/blog/las-9-mejores-webcams-de-animales-

para-viajar-por-el-mundo-desde-casa 

Premis Time In a les millors iniciatives del confinament 

En els darrers mesos hem vist néixer projectes que ens han ajudat a 

superar els dies més durs del confinament. Ara és el moment de dona

r-los les gràcies. En aquest enllaç podràs conèixer les millors 

iniciatives culturals, solidàries, gastronòmiques i d’humor, i votar la 

teva iniciativa preferida: 

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/premis-time-

in?cid=email--NEWSLETTER--

EMEA_ES_BCN_CA_DEDICATED_20200527_AWARDS--202243--

5/27/2020&subsid=28458--9--4223894 

https://www.lonelyplanet.es/blog/las-9-mejores-webcams-de-animales-para-viajar-por-el-mundo-desde-casa
https://www.lonelyplanet.es/blog/las-9-mejores-webcams-de-animales-para-viajar-por-el-mundo-desde-casa
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/premis-time-in?cid=email--NEWSLETTER--EMEA_ES_BCN_CA_DEDICATED_20200527_AWARDS--202243--5/27/2020&subsid=28458--9--4223894
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/premis-time-in?cid=email--NEWSLETTER--EMEA_ES_BCN_CA_DEDICATED_20200527_AWARDS--202243--5/27/2020&subsid=28458--9--4223894
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/premis-time-in?cid=email--NEWSLETTER--EMEA_ES_BCN_CA_DEDICATED_20200527_AWARDS--202243--5/27/2020&subsid=28458--9--4223894
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/premis-time-in?cid=email--NEWSLETTER--EMEA_ES_BCN_CA_DEDICATED_20200527_AWARDS--202243--5/27/2020&subsid=28458--9--4223894

