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La esperada Fase 1, ja arribat. Al mateix temps, l’estiu sembla obrir-se 

espai amb determinació, la natura ofereix aquets dies el millor de si 

mateixa, l’aire es net, tan la flora com la fauna sembla que han aprofitat 

aquests dos mesos i 14 dies sense activitat industrial per expandir-se amb 

llibertat i plenitud, els parcs de la ciutat estan oberts al públic, passeja, 

respira, mou-te, gaudeix, això si, fes-ho amb responsabilitat i respecta. 

I aquelles estones, encara necessàries, que has d’estar a casa, aprofita al 

teu ritme, el material que, una setmana mes et presentem, exercici i 

dinàmiques per mantenir la ment activa i desperta, moltes propostes per 

estimular la creativitat i l’art que tots tenim, encara que a vegades no ho 

sabem, algunes consignes i consells per ajudar-te a gestionar aquest 

moment estrany i no sempre fàcil emocionalment, i un munt de propostes 

lúdiques i refrescants. 

També em ampliat la oferta d’activitats virtuals, en el horari d’activitats 

trobaràs especificat el dia i la hora, parla amb nosaltres i t’informem. 

T’animem a que hi participis. 

Les professionals del servei volem acompanyar-te i ajudar-te en allò que 

necessitis, no dubtis, si ho consideres, en posar-te amb contacte amb 

nosaltres. 

Ara si, podem acomiadar-nos dient, ens veiem aviat.   

    

 

Equip del Servei de Rehabilitació Comunitària de Les Corts 
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ACTIVITATS VIRTUALS 

 

DILLUNS 

 

DIMARTS 

 

DIMECRES 

 

DIJOUS 

 

DIVENDRES 

 

 
 

11-12h 

 
EXPRESSIVES 

 
MR/LP 

 

12:30-

13:30h. 

RELAXA´T 

IC 

 
 

11-12H 

 
MINDFULNESS 

 
PI 

 
 

11-12H 

 
GAM 

 
MV 

 

12:30-

13:30h. 

RELAXA´T 

IC 

 

 

ACTIVITATS ASINCRÒNIQUES PER WHATSAPP 

 

DILLUNS 

 

DIMARTS 

 

DIMECRES 

 

DIJOUS 

 

DIVENDRES 

 

 

Taller 
d’escriptura 

creativa 

VD 

 

 

 

 

Activitat Salut 
VD 

 

 
 
 

 

Taller 
expressiu 

LP/MR 

 

 

 

 

Recordeu que hem habilitat un número de Whatsapp mitjançant el qual us 

farem arribar informacions diverses: 673·317·585 

 

irina.costa@chmcorts.com                    laia.perarriera@chmcorts.com 

veronica.devoto@chmcorts.com            montserrat.rigol@chmcorts.com 

mireia.vidiella@chmcorts.com               pere.isern@chmcorts.com 

mailto:irina.costa@chmcorts.com
mailto:laia.perarriera@chmcorts.com
mailto:veronica.devoto@chmcorts.com
mailto:montserrat.rigol@chmcorts.com
mailto:mireia.vidiella@chmcorts.com
mailto:pere.isern@chmcorts.com
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Et presentem el quadern nº9... 
EXERCICIS NEUROCOGNITIUS 

- Atenció/memòria i paraules encadenades  pàg. 5 

- Sudokus       pàg. 6 

- Memòria (cançó)       pàg. 7 

- Sopa de lletres      pàg. 8 

- Fluència verbal/categorització    pàg. 9 

- Càlcul       pàg. 10 

- Paraules al revés      pàg. 11 

- Cerca de símbols      pàg. 12 

- Atenció visual      pàg. 13 

- Solucions       pàg. 14 

- Comprensió de text     pàg. 15  

      

TÈCNIQUES DE CONTROL DE L’ANSIETAT      

- Sindrome de la cabanya    pàg. 16 

- Caminar amb consciència plena   pàg. 18 

  

TÈCNIQUES EXPRESSIVES 

- Parlem d’objectes quotidians                              pàg. 19 

- F.TÀPIES,MACBA                                       pàg.  20 

- Dibuix exemples                       pàg. 26 

- Seguim “Fotografia confinada”    pàg. 27 

 

RECURSOS COMUNITARIS 

 - Apropa Cultura      pàg.  28 

 - Propostes Xarxa sense Gravetat   pàg.  32 

- Propostes Centres Cívics     pág.  32 

 

SALUT I FUNCIONALITAT         

       

- Informació fases desescalada    pàg. 35 

- Cuina i nutrició: Amanida de llenties i 

 pancakes de plàtan     pàg. 36 

- APPs per a la vida diària (II)    pàg. 38 

- Activitat física... A casa?    pàg. 40 

- Lectura: Serveis essencials (relat curt humor) pàg. 41  

     

COL·LABORACIONS DE LES COMPANYES  

I COMPANYS DEL SRC   

- Mira, mira...      pàg. 43 
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EXERCICIS NEUROCOGNITIUS 
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COMPRENSIÓ DE TEXT 
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TÈCNIQUES DE CONTROL DE L’ANSIETAT 

SÍNDROME DE LA CABAÑA 

La pandemia COVID-19 dibujó una nueva realidad. De repente se cerraron 

los lugares de trabajo, los restaurantes, los cines y todo nuestro mundo se 

redujo a nuestra propia casa. Ya han pasado dos meses y algunas personas 

consideran que su hogar es el único lugar seguro y, por lo tanto, prefieren 

no tener que salir a la calle, aunque las autoridades permitan hacerlo. 

Esto se conoce como el síndrome de la cabaña. No se trata de una patología 

como tal, sino de un estado anímico, mental y emocional que se ha 

estudiado en personas que, tras pasar un tiempo de reclusión forzosa, han 

experimentado dificultades para volver a su situación previa al 

confinamiento. 

El síndrome de la cabaña implica un cúmulo de sensaciones negativas 

incluso fobia a salir a la calle, que pueden condicionar muy seriamente la 

vuelta a la normalidad de quienes lo experimentan. 

 

¿CÓMO SUPERAR EL TEMOR A SALIR A LA CALLE? 

Si conseguimos adaptarnos al confinamiento en casa, ahora tendremos que 

adaptarnos a salir de nuevo de ella. El miedo a salir a la calle hay que 

combatirlo progresivamente. Sin embargo, no te obligues el primer día a 

estar, por ejemplo, una hora completa en la calle. Fíjate tu propio ritmo y, 

poco a poco, ampliarás paulatinamente tu seguridad. 

 

Tus marcas personales 

Márcate tus propias metas personales: dar un paseo ligero por la 

manzana de tu bloque o mantener el ritmo de trote durante 5-10 

minutos. Cada día o semana, establece nuevos objetivos. 

 

Relativizar el riesgo 

Lo cierto es que si seguimos las indicaciones higiénico-sanitarias 

(Guantes, mascarillas, limitar el contacto con la cara…) nuestro riesgo de 

contagio es bajo. Lo más importante, además de cumplir a rajatabla con 

estas indicaciones, es mantener las distancias sociales. 
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Entendernos a nosotros mismos 

Una de las claves para poder plantarle cara al miedo a salir a la 

calle es la autocomprensión. En vez de presionarnos por no “ser 

capaces” de superar la ansiedad o el miedo, debemos darnos un voto de 

confianza. El miedo, la angustia y la ansiedad son reacciones y emociones 

naturales y son nuestras. Un buen truco para combatirlas es hablarlo con 

nuestros amigos y familiares en busca de comprensión. 

 

Limita la información 

El miedo a salir a la calle viene en muchos casos reforzado por la 

imagen de terror que hemos visto en las redes sociales y los medios. La 

sobreexposición a la información tiene consecuencias negativas. Es 

importante encontrar un equilibrio entre la información positiva y la 

negativa, para que esta última no alimente la ansiedad. 

 

Mantente conectado 

Aunque no lo parezca, la nueva era postconfinamiento va a 

cambiar nuestro comportamiento social. Y más en nuestro país, 

en el que encontrarnos a un viejo amigo o compañero es sinónimo de un 

gran abrazo, un apretón de manos o dos besos. Estas normas sociales 

vamos a tener que cambiarlas, pues el distanciamiento social es básico. Sin 

embargo, debemos mantenernos conectados a nuestros círculos sociales a 

través de otras vías como las video llamadas, whatsapp, correo 

electrónico… 

 

Acepta la incomodidad 

Si estás fuera de tu casa y experimentas miedo o sientes que 

estás teniendo un ataque de pánico, acepta la emoción que 

sientes, observándola pero no juzgándola. Intenta describir mentalmente 

qué te está ocurriendo y permite a la incomodidad de estar ahí. Si sientes 

mucho malestar con la emoción,  focaliza tu atención en la respiración hasta 

que te sientas mejor. Sé consciente de lo que estás experimentando y 

recuerda que todo va a pasar,  y que en cualquier momento  puedes decidir 

respirar profundo y relajarte. 
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CAMINAR CON ATENCIÓN PLENA 

 
 
“Camina como si estuvieras besando la tierra con tus pies” 

 

                           Thich Nath Hanh 

 

PREPARACIÓN MEDIANTE LA RESPIRACIÓN 

Antes de salir a caminar, dedica unos minutos a tomar conciencia de tu 
respiración. Identifica aquel punto de anclaje en el que puedas percibir con 

mayor claridad tu respiración, las fosas nasales, el abdomen, el pecho. No 
trates de modificar la respiración, simplemente la observamos tal y como es 

en estos momentos. Permanece anclado durante unos minutos a tu 
respiración, sintiéndola y observándola con atención plena. Poco a poco, 
lleva tu conciencia a tu entorno y, prepárate para salir a caminar.  

CAMINAR CON CONCIENCIA PLENA 

Empieza a caminar tomando conciencia de cada movimiento de los pies y 

las piernas, así como de todas las sensaciones que se presentan con cada 
movimiento de tu cuerpo. Nota la textura del suelo, la sensación del 
contacto del cuerpo con el aire al desplazarte y el braceo al caminar. 

Podemos sentir el contacto de las plantas de los pies con el suelo, su 
movimiento, temperatura, el peso del cuerpo que recae sobre nuestros pies. 

Intenta mantener una velocidad constante. Permanece así durante unos 
instantes, caminando con atención plena a todas las sensaciones que 
aparecen momento a momento. 

Si aparece algún pensamiento, preocupación o distracción, amablemente 
vuelve a dirigir tu atención a las sensaciones de los movimientos al 

caminar. Recuerda que puedes utilizar la respiración como punto de anclaje 
para volver al momento presente. 

Ahora, lentamente expande tu conciencia al entorno. Contempla con 

atención y curiosidad todo lo que te rodea, con una mirada de 
descubrimiento. Abre todos tus sentidos, poniendo atención a los sonidos, 

percibiendo los olores, observando con detalle todos los elementos que 
están presentes.  
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TÈCNIQUES EXPRESSIVES 

En aquesta ocasió parlem del objectes i els entorns 

quotidians... 

Us convidem,  una vegada més, a fer un passeig virtual per les propostes: 

   

         

 

 

Antoni Tàpies, Ganivet i trossos de cartó, 1971 

 

L’objecte 

 

 

http://www.fundaciotapies.org/
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“El gust per la utilització d’objectes banals i quotidians, extrets del meu entorn, 

té diverses explicacions. En part es deu al fet que els objectes que omplen la 

nostra vida quotidiana són els més fàcils de tenir, els més fàcils de veure, però 

també a una voluntat de magnificar el que és petit i insignificant. Això té molts 

punts de contacte amb la mística, i concretament amb una frase de Santa 

Teresa de Jesús que diu que fins i tot a les cassoles s’hi pot trobar Déu. Aquest 

afany per presentar d’una manera ‘cosmicitzada’, si se’m permet l’expressió, 

una cadira, unes tisores, unes espardenyes, unes sabatilles, és com dir que pot 

ser tan transcendent una aixella com una imatge divina tòpica.” 

  

Fragment extret de “Converses amb Antoni Tàpies, 1985-1991”, per Manuel Borja-Villel, a Comunicació 

sobre el mur. Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 1991. 

  

Antoni Tàpies, a través de les seves obres, ens convida a mirar des d’una nova 

perspectiva els objectes que ens envolten. Durant aquest període de 

confinament, són aquestes coses les que conformen els nostres escenaris 

quotidians. Tàpies ens parla de la dimensió transcendent que pot tenir una pila 

de plats, una sabatilla o una palangana. Tot depèn de l’actitud amb la qual ens 

ho mirem. 

 

Compartim amb vosaltres algunes obres que mostren elements molt presents 

en l’esfera domèstica; a la vegada, us proposem compartir fotografies que 

reflecteixin la vostra relació amb els objectes i la poètica de la quotidianitat amb 

el hashtag #EscenarisQuotidiana 

 

 

+ informació 

 

www.fundaciotapies.org | museu@ftapies.com 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundaciotapies.org/blog/lobjecte/
http://www.fundaciotapies.org/


#QUEDATACASA Quadern de Rehabilitació Psicosocial 
Servei de Rehabilitació Comunitària Les Corts 

 

21 
 

    

 

 

 

Cadira i roba, 1970    

Objecte- assemblage 

 Antoni Tàpies 

 

 

 

Antoni Tàpies 

Collage amb sobre, 1966 

 Llapis, tinta i collage sobre paper 

 

 

 



#QUEDATACASA Quadern de Rehabilitació Psicosocial 
Servei de Rehabilitació Comunitària Les Corts 

 

22 
 

#JoEmQuedoACasa 

 
A més, l’equip de la Fundació us recomana altres activitats que podeu realitzara casa: 
 

1· Audioguia de les exposicions en curs en obert. 

Nubart i la Fundació Antoni Tàpies us ofereixen el contingut de l’audioguia de les 
exposicions Antoni Tàpies. Teatre, Antoni Tàpies, Certeses sentides i Antoni Tàpies. 
L’àcid és el meu ganivet. Des de casa, podeu fer un recorregut per algunes de les 
obres que tenim exposades actualment al museu a través d’imatges i de pistes 
d’àudio. 

 
 2· Fitxes “Sobre Tàpies” per als més petits. 

Podeu descarregar-vos algunes de les fitxes amb propostes d’activitats al voltant de 
l’obra d’Antoni Tàpies prenent com a referència les obres que trobareu en 
aquest enllaç. 

 
3· Visiteu Junior Report 

El diari dels joves lectors de La Vanguàrdia ens ofereix un article sobre 
l’exposició Antoni Tàpies. Teatre. 

 
4· Gaudiu dels més de 150 vídeos al Canal de Youtube de la Fundació Antoni Tàpies 

Amb entrevistes a experts, conferències de comissaris i personalitats convidades i 
imatges de les exposicions de la Fundació Antoni Tàpies. Visiteu el canal i feu-vos-en 
subscriptors. 

 
5. Una fàbrica de llibres  

Recordant el passat editorial de la seu de la Fundació, us proposem fer d’editors amb 
els petits a partir d'una tria de llibres d’artistes per a infants, seleccionada entre les 
col·leccions de llibres d’artista de la nostra biblioteca. 

 
 
6. Lectures 
 
Us recomanem algunes lectures breus de textos d’Antoni Tàpies. L’escriptura fou una 
de les facetes de l’artista. A mitjan dècada de 1960, Tàpies considerà important posar 
per escrit els pensaments al voltant de l’art i la cultura, però també reflexionà sobre 
altres aspectes com ara la política o l’espiritualitat. 

 

 

https://www.nub.art/nubart/qr/ac0f139d6f
https://fundaciotapies.org/exposicio/antoni-tapies-teatre/
https://fundaciotapies.org/exposicio/antoni-tapies-certeses-sentides/
https://fundaciotapies.org/exposicio/antoni-tapies-lacid-es-el-meu-ganivet/
https://fundaciotapies.org/exposicio/antoni-tapies-lacid-es-el-meu-ganivet/
https://fundaciotapies.org/wp-content/uploads/2020/03/Fitxes-CAT.pdf
https://fundaciotapies.org/la-colleccio/seleccio-dobres/
https://junior-report.media/les-escenografies-teatrals-dantoni-tapies/
https://fundaciotapies.org/exposicio/antoni-tapies-teatre/
https://www.youtube.com/user/fundacioantonitapies/videos
https://fundaciotapies.org/blog/una-fabrica-de-llibres/
https://fundaciotapies.org/ledifici/
https://fundaciotapies.org/biblioteca-fundacio-antoni-tapies/
https://fundaciotapies.org/blog/lectures/
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En aquest escenari canviant, en una realitat interrompuda, és 
necessari tornar a sacsejar-nos per pensar, en temps present, "allò 

que devem estar dibuixant amb les nostres formes de viure". 

 

Les artistes que formen part de la proposta educativa Dibuixa, copia i distribueix ens 

proposen aquesta sèrie d’exercicis sense instruccions que sorgeix amb la voluntat de 

donar continuïtat a les experiències educatives al museu. Unes propostes per ser 

contemplades i que, al mateix temps, ens conviden a passar a l’acció a casa o a la 

nostra habitació. Vols saber-ne més? Segueix llegint! 

 

 

 

 

EDUCACIÓ 

 

 

 

 

  

  
  

  

  

 

http://llistes.macba.cat/HS?b=mnjGWI1QVdbQslx2brgzOsK4lyy5svnwwueIHOgzvYYY0x-fRmv1nrUdtAiwJrNx&c=mjSxiJLOtGZvQJIFyXkbHg
http://llistes.macba.cat/HS?b=mnjGWI1QVdbQslx2brgzOgv165MVrP0rQbxPMiS2av3KmTqZqUfpzrNHhiMDNIKU&c=mjSxiJLOtGZvQJIFyXkbHg
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macba@macba.cat 

 

 

IZZZJ 
— 

 

Irma Marco ens proposa inventar-nos un codi secret i utilitzar-lo en la nostra comunicació 

quotidiana. Què succeeix quan utilitzem un codi secret per comunicar-nos? De cop, la 

comunicació es talla o s’obre una atenció especial a cada signe, a cada paraula? 

 

  MÉS INFORMACIÓ >  

 

  

 

 

 

 

Zoom in 
— 

 

L'Estel Boada ens convida a interactuar amb els espais i els objectes de casa com si fossin 

els nostres companys i amics. Una exploració on el cos i el tacte tingui un especial protagonisme i 

on deixar-nos sorprendre i redescobrir aquells espais habituals.  

 

  MÉS INFORMACIÓ >  

 

  

 

 

http://llistes.macba.cat/HS?b=mnjGWI1QVdbQslx2brgzOnsVi662N8Lz5HrdQm6q24PLyiwDSB4NnXTHGRtRoIBB&c=mjSxiJLOtGZvQJIFyXkbHg
http://llistes.macba.cat/HS?b=mnjGWI1QVdbQslx2brgzOnTp7e-J_5qWrf-LzPr2-jnj33K3PjnE9N5_kvhemGDZ&c=mjSxiJLOtGZvQJIFyXkbHg
http://llistes.macba.cat/HS?b=mnjGWI1QVdbQslx2brgzOljaiBtp4q77LI60M5CYdzUG5XayhtMkz9kz028OViP0&c=mjSxiJLOtGZvQJIFyXkbHg
http://llistes.macba.cat/HS?b=mnjGWI1QVdbQslx2brgzOkNtl8SdcPv2R2s7HzKsOFX76PjBTJHv9sf4NoXXrRtE&c=mjSxiJLOtGZvQJIFyXkbHg
http://llistes.macba.cat/HS?b=mnjGWI1QVdbQslx2brgzOvVvhZsYp-fXHnFRCWBoqdPLRKmEb6aQJbvPnxuo_rJO&c=mjSxiJLOtGZvQJIFyXkbHg
http://llistes.macba.cat/HS?b=mnjGWI1QVdbQslx2brgzOhUioxDREGZvIC6P6ViUBmvK9Zds8X4Ua-sDyODAiiuK&c=mjSxiJLOtGZvQJIFyXkbHg
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Wireless 
— 

 

Què podem observar si parem atenció a la llum present a les nostres cases? Quina intensitat té la 

llum solar a casa nostra? A quines hores entra amb més força? L’Anna Irina Russell treballa amb 

el reflex de la llum i fa una proposta situada en l’àmbit de la llar. 

 

  MÉS INFORMACIÓ >  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://llistes.macba.cat/HS?b=mnjGWI1QVdbQslx2brgzOhtiOsF2E2z8R7RLhXyUf5cAVy1pWbdjw_z-mq4Ti6cd&c=mjSxiJLOtGZvQJIFyXkbHg
http://llistes.macba.cat/HS?b=mnjGWI1QVdbQslx2brgzOkZZV6VXpeC19eEZ_J3CqfsGhmfvXwxtSaNQfyW9XE4j&c=mjSxiJLOtGZvQJIFyXkbHg
http://llistes.macba.cat/HS?b=mnjGWI1QVdbQslx2brgzOtQlHaxg1iT-Ys0Ld4yL7XDmIa5A1zhyD6loYVxRWrGc&c=mjSxiJLOtGZvQJIFyXkbHg
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Et proposem tambe que dibuixis el teu entorn  i objectes 

quotidians: 

 

 

 

 

 

         

            

        

Practiquem una mica amb el llapis i paper i a dibuixar el que tenim casa, 

fixa’t be! 
 

 



#QUEDATACASA Quadern de Rehabilitació Psicosocial 
Servei de Rehabilitació Comunitària Les Corts 

 

27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguim amb Fotografia confinada 

 
Des del  Servei de Rehabilitació  us convidem a participar en la 

proposta “ fotografia confinada”  

Fes una foto  amb el teu mòbil del que creguis interessant, 

representatiu, curiós, d’allò que veus cada dia, dels aplaudiments,del 

que veus per la finestra o be d’algun detall ja sigui real o inventat 

del teu confinament. Això si , es important que  no fotografieu a 

persones que puguin reconèixer. 

Envia’ns la teva foto amb un pseudònim i títol  al WhatsApp   

673.317.585 (Àrea d’inserció Comunitària   Grup CHM) o bé al correu  

electrònic ;   montserrat.rigol@chmcorts.com  

 
 

mailto:montserrat.rigol@chmcorts.com
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RECURSOS COMUNITARIS 
 

 
L'Auditori a casa teva 

Una selecció de concerts perquè pugueu gaudir còmodament des de 

casa o el centre.  

També us ofereix recursos per veure concerts d'altres orquestres 

emblemàtiques d'arreu del món! 

Veure les propostes | Veure el canal de Youtube 

 

No et desballis! Mercat de les Flors 

Viu la dansa des de casa amb els menús coreogràfics que t'ofereix el 

Mercat, espectacles sencers i reflexions interessants entorn el món de 

la dansa. 

Consultar el web | Veure canal de Youtube 

 
 
CONTINUA GAUDINT DE LES PROPOSTES QUE ENS 
ARRIBEN DE L’APROPA CULTURA PER AQUESTA 
SETMANA!  
 

https://www.auditori.cat/ca/lauditori-a-casa-teva
https://www.youtube.com/channel/UCA9XAh94xEiiWAetZmh55dw
https://mercatflors.cat/
https://www.youtube.com/user/mercatflors
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Palau de la Música, Palau digital 

Palau Digital és l'extensió virtual de l’oferta del Palau de la Música 

Catalana i l’Orfeó Català. Un espai amb enregistraments, 

conferències, masterclasses, trobades amb artistes i continguts 

de divulgació musical. 

Consultar el web 

 

El Festival Castell de Peralada des de casa o des del centre 

Ofereix tres emissions digitals a partir d’avui i durant tot aquest 

període a casa. Podràs gaudir d'aquests tres títols de producció 

pròpia en obert i de manera gratuïta. 

Veure La Traviata | Veure Turandot | Veure Combattimento 

https://www.palaumusica.cat/ca/palau-digital_645589
https://www.festivalperalada.com/ca/noticies/458/la-traviata/
https://www.festivalperalada.com/ca/noticies/457/turandot/
https://www.festivalperalada.com/ca/noticies/456/combattimento/
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Museu Nacional d'Art de Catalunya, Art a casa 

Trobeu a faltar les obres d'art? A la web del MNAC hi trobareu 

itineraris virtuals, col·leccions online, recursos artístics i educatius per 

a totes les edats... i molt més!  

Consultar el web 

 

Vivim l'Òpera al Gran Teatre del Liceu 

Heu vist Turandot? Norma? Rigoletto? No us perdeu #elLiceuaCasa on 

trobareu alguns dels èxits de les darreres temporades. Ara, òpera més 

que mai! 

Consulteu la web 

A més, els músics del Liceu han preparat una selecció musical feta per 

ells i elles 

Veure la selecció 

https://www.museunacional.cat/ca/el-museu-nacional-casa
https://www.liceubarcelona.cat/ca/elliceuacasa
https://www.apropacultura.cat/ca/publicaci%C3%B3%2018/19%20educa%20amb%20l%27art
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El Teatre Lliure al sofà 

Com que el teatre no pot oferir-vos la programació habitual al 

teatre, el Lliure ve a casa vostra. 

Perquè els dies del confinament siguin més bons de passar. 

Veure el web 

 

Diari de confinament del MACBA 

Els i les artistes de la Col·lecció MACBA ens acompanyen amb 

experiències de distanciament del món i amb obres que ens inspiren 

accions per dur a terme a casa. 

Consultar el web 

 

DES DE LA XARXA SENSE GRAVETAT, ENS 

RECORDEN ELS SEUS TALLERS ONLINE 

 

https://www.teatrelliure.com/ca/general/programacio-digital
https://www.macba.cat/ca/art-artistes


#QUEDATACASA Quadern de Rehabilitació Psicosocial 
Servei de Rehabilitació Comunitària Les Corts 

 

32 
 

 

 

Des de l’espai de xarxa sense gravetat , esperen que estiguem  bé  o tan bé 

com sigui possible en aquests dies tan estranys i, a estones,  trists i 

desconcertants.  Ens envien molts ànims i abraçades a totes i el desig de 

trobar-nos aviat habitant els carrers. 

 

En insformen que tenen una programació per aquest segon trimestre, de 

tallers telemàtics... 

Pots consultar tota la seva oferta al següent LINK:  

https://redsingravedad.org/ca/tallers/ 

 

Per a més informació: 

www.redsingravedad.org 

info@redsingravedad.org 

661 628 286 

 

 

PROPOSTES CULTURALS I LÚDIQUES DELS 

CENTRES CÍVICS  

La importancia en mantenir-nos actius. Els Centres Civics ens ho 

posen ben facil. 

Centre Cívic Pere Quart 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart 

 

 Centre Cívic  Can Deu 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu  

 

 Centre Cívic  Tomasa  Cuevas 

https://redsingravedad.org/ca/tallers/
https://redsingravedad.us18.list-manage.com/track/click?u=cde459a29a3dbf20f43131a7a&id=715f36902e&e=4d683294bb
mailto:info@redsingravedad.org
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
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https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas   

 

Centre Cívic josep maria trias i peitx 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/josepmtriasipeitx 

 
DES DE CAN CASTELLÓ ENS OFEREIXEN:  
 

 

Videoconferència: PREPARANT EL 
DESCONFINAMENT 

Us animem a participar en aquesta Videoconferència "Preparant el 
Desconfinament" per tal d'ampliar-hi l'horitzó així com per plantejar i 
resoldre alguns dubtes en referència al desconfinament. Ara, la il·lusió pel 

retorn a la normalitat, l’enfoquem amb alegria o també tenim alguns temors? 
Com afectaran els canvis que haurem de fer en el desconfinament? 

Quan? Dimecres 27 de Maig, a les 18:30 h.  
On? Sala d’Actes Virtual del Centre Cívic Can Castelló. Podreu participar 
en la conferència a través d’un ordinador (preferible) o mòbil. Cal tenir 

connexió a internet. 
A càrrec: Marta Areny i Cirilo, psicòloga Clínica i i psicoanalista de Fundació 

Summae 
Cal fer inscripció prèvia:  
A través de correu: info@cccancastello.cat  

O per tel. 667652522 de dilluns a divendres, de  9 a 17 h 
Activitat gratuïta 

 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/cancastello/p/36726/vide

oconferencia-preparant-el-desconfinament 
 

 
Porta't la cultura a casa i obre una finestra a la imaginació i al coneixement! 

Música, art, literatura, història... Ara tenim més temps que mai, per què no 
l'aprofitem? 
 

 #MÚSICA: El Cor Jove de l’Orfeó Sarrianenc vol compartir amb totes i tots 
nosaltres aquest vídeo de la seva versió de "The Sound of Silence" resultat 

de moltes hores de feina i molta il·lusió. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcCs2apF198#action=sh
are 

 
 

  
 #MICRORELATS:  

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/josepmtriasipeitx
mailto:info@cccancastello.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/cancastello/p/36726/videoconferencia-preparant-el-desconfinament
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/cancastello/p/36726/videoconferencia-preparant-el-desconfinament
https://www.youtube.com/watch?v=ZcCs2apF198#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=ZcCs2apF198#action=share
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Heu escrit mai microrelats? Són relats breus de ficció en què, amb un màxim 
de cinc línies, heu de narrar una història intensa i sorprenent. Especial per als 

amants de la lectura i l'escriptura i per a totes les persones a qui vingui de 
gust. Tothom en pot escriure perquè els microrelats no tenen edat. Poden 
ser tan en català com en castellà, i els podeu enviar per escrit, en format de 

veu o gravats en video. Podeu llegir-los: AQUÍ 
Per qui vulgui aprofundir en el format i aprendre de narrativa us proposem 

el ENTRAR AQUÍ  
  

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/cancastello/p/3553

3/microrelats-des-de-casa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

https://bit.ly/2wHsBo3
https://bit.ly/2UE1Nxc
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/cancastello/p/35533/microrelats-des-de-casa
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/cancastello/p/35533/microrelats-des-de-casa
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         SALUT I FUNCIONALITAT      

DESCONFINAMENT FASE 1: I ARA... QUÈ PODEM FER ? 

Aquest dilluns 25 de Maig vam passar a Barcelona a la fase 1. El més important que 

podem fer reunions i veure'ns amb la nostra gent, que tantes ganes teníem de 

retrobar. Encara que seguint unes recomanacions com mantenir la distància. 

Sabem que tindrem molts dubtes sobre que es pot o el que no realitzar en aquesta 

fase aquí els deixem les recomanacions de la Generalitat. 
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CUINA I NUTRICIÓ 

Benvinguts de nou a la secció de cuina i nutrició del quadern. 

Aquesta setmana us presentem dues receptes, una recepta d’amanida 

de llenties i pancakes de plàtan. Dos receptes molt complertes i 

saludables per aquesta primavera. 

  Recordeu, si cuineu les nostres receptes i/o voleu recomanar 

receptes vostres a la resta de companys, pots fer-nos-la arribar les 

receptes o les fotografies de les nostres propostes als següents mails: 

Sarrià:     Les Corts: 

jordi.andreu@chmcorts.com  veronica.devoto@chmcorts.com 

raquel.cabanes@chmcorts.com  

AMANIDA DE LLENTIES 

INGREDIENTS 4 PERSONES 

- 400 g llenties cuides de 

pot 

- Un quart de ceba 

- Un  quart de pebrot 

vermell 

- Un quart de pebrot verd 

- Mitja pastanaga 

- Mig tomàquet  

- 2 cullerades d’oli d’oliva 

- Pebre i sal 

PREPARACIÓ 

- Netejar i pelar (si cal) les verdures. 

- Tallar les verdures en trossos molt petits 

- Escórrer be les llenties de pot. 

- Posar-ho tot a un bol i afegir la sal la pebre negre i l’oli d’oliva.  

 

 

 

mailto:jordi.andreu@chmcorts.com
mailto:veronica.devoto@chmcorts.com
mailto:raquel.cabanes@chmcorts.com
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PANCAKES DE PLÀTAN  

INGREDIENTS  

- 120 G de farina integral 

(pot ser de blat, pot ser 

d’avena...) 

- 1 ou 

- 120 ml de llet (pot ser llet 

vegetal) 

- 2 culleradetes de llevat  

- 1 culleradeta de canyella  

- 1 plàtan gran madur 

- Oli d’oliva (per a la paella) 

PREPARACIÓ 

- Barrejar en un bol la farina, el 

llevat i la canyella.  

- Picar el plàtan amb una forquilla 

- Afegir al bol la llet, l’ou i el plàtan xafat. Barrejar-ho tot fins que 

ens quedi una massa fina sense grums. Pots utilitzar la batedora.  

- Una vegada tens la massa, utilitza una paella antiadherent per 

fer els pancakes. Posa una goteta d’oli a la paella i amb un 

tovalló de paper, estén-la suaument per la paella (cuidat no et 

cremis) 

- Amb un cassó o cullerera gran posa una mica de massa a la 

paella. No li donis la volta fins que no vegis que surten 

bombolles al pancake.  

- Repeteix fins que et quedis sense massa.  

Una vegada les tinguis fetes, si t’han sortit moltes, les podes congelar 

per menjar-te-les un altre dia.   

 

 

 

 

 

 

 

 Recorda, que no cal afegir 

sucre, ja que el plàtan madur ja es 

molt dolç. 

 Pots posar làmines de plàtan 

per sobre per decorar i acompanyar els 

pancakes, i posar-les chips de xocolate 

negre 
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APLICACIONS PER A LA VIDA DIÀRIA 

La setmana passada vam començar a compartir amb vosaltres tot un seguit 

d’aplicacions per a mòbil que estan pensades per facilitar-nos les tasques del 

nostre dia a dia. Vam començar amb apps relacionades amb el món de la 

Cuina (receptes i idees per cuinar) i amb l’organització i planificació de les 

tasques domèstiques. Aquesta setmana continuem amb més aplicacions.  

LLISTES DE LA COMPRA 

BRING! 

Aquesta és una aplicació totalment centrada en crear i organitzar llistes 

de la compra, amb una interfície en la que destaquen els elements que pots 

afegir a la llista per sobre de tot, incloent dibuixos i icones bastant grans. En 

cada producte tens el seu nom però també podràs afegir anotacions per si 

vols especificar la marca, el tipus o la mida de l’envàs. També et permet 

crear més d’una llista de la compra, afegir altres usuaris a les llistes i 

mantenir entre tots la llista actualitzada. Es pot gestionar tant via web, 

com via telèfon mòbil. És gratuïta i et permet utilitzar-la amb Google 

Assistant. 

LA LISTA DE COMPRAS 

Una altra aplicació dedicada íntegrament a ajudar-te amb la llista de la 

compra. Pots afegir productes a la llista i borrar-los quan vas a comprar. 

Venen ordenats en categories que detecta automàticament. També té 

detecció automàtica d’unitats i quantitats. Un dels avantatges d’aquesta app 

és que no necessites registrar-te per utilitzar-la. La app ambé té entrada 

de veu, funcions de crear o carregar còpies de seguretat i la possibilitat 

d’ordenar categories i llistes. 

GOOGLE KEEP 

Google Keep és una aplicació clàssica per prendre tot tipus de notes. Una de 

les opcions és la de crear llistes per a qualsevol cosa. Pluges, d’idees, 

tasques pendents, llistes de noms, llocs… Una de les opcions és la de 
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preparar la teva llista de la compra, de manera que puguis anar marcant 

cada producte a mesura que l’introdueixes al carret. Una de les opcions 

interessants és que l’aplicació et permet crear llistes col·laboratives. Cada 

vegada que algú de casa, s’acabi un producte, el pot afegit a la llista 

compartida. D’aquesta manera totes les persones que conviviu podeu 

administrar i actualitzar la llista des del seu mòbil. Qui vagi a fer la compra la 

tindrà sempre actualitzada i, si algú de casa, troba un producte i el compra, 

els altres sabran que ja no fa falta comprar-lo. 

DROPBOX PAPER 

Dropbox Paper , és similar a Google Keep. És un administrador de notes, 

documents i  tasques, tot en un. Té l’avantatge de que pots assignar tasques 

a persones concretes. Per tant, una de les utilitats que pot tenir és la de 

crear llistes de la compra de manera eficient si utilitzes les seves funcions 

d’edició col·laborativa. No es una app dedicada exclusivament a aquest tipus 

de llistes, fet pel que no és una opció que destaqui si no tens un compte de 

Dropbox. Però si ja tens un compte de Dropbox, et pot ser útil per crear 

llistes de la comprar sense haver d’utilitzar una altra app. 

ÚS DE TRANSPORTS PÚBLICS: 

Existeixen dos famílies d’aplicacions d’informació de transport públic. Moltes, 

de ben segur que ja les coneixeu: 

o Aplicacions que proporcionen informació de diferents tipus de 

transports: Moovit, Google Maps, TMBAPP, Gencat-«Mou-te» y 

Urban Step. 

o Aplicacions que proporcionen informació d’un únic tipus de transport: 

AMB Temps Bus, RENFE, FGC, GenCat–Rodalies y Bicing. 

Si utilitzes algun d’aquests transports de forma puntual, probablement en 

tinguis prou amb les aplicacions multimodals. En el cas que siguis un usuari 

habitual d’un dels transports en concret, és possible que utilitzant les apps 

específiques d’aquest mitjà de transport, et doni opcions d’ús o configuració 

extres.  

https://www.genbeta.com/a-fondo/asi-es-dropbox-paper-la-alternativa-a-google-drive-para-la-gestion-de-documentos-compartidos
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ACTIVITAT FÍSICA 

Al SRC considerem que en aquests moments és important poder sortir 

de casa. Han estat unes setmanes molt dures i en les que hem hagut 

de confinar-nos per un motiu de salut pública. Des del SRC sempre us 

hem transmès la idea de que quedar-se tancats a casa no formava 

part d’un estil de vida saludable, ja que implicava manca d’activitat 

física, social i moltes vegades també mental, degut l’elevat grau 

d’aïllament. Degut a la pandèmia, ens hem vist forçats a fer allò que 

sempre us contraindiquem. Ara que tenim la corva de contagis sota 

control i anem avançant en les fases de desconfinament, creiem que 

és molt important poder sortir de casa, de forma progressiva i evitar 

l’enclaustrament. Així que us animem a que comenceu a sortir a 

caminar, córrer, a  anar amb bicicleta... Això sí, mantingueu les 

mesures de seguretat necessàries per a fer-ho, que es basen sobretot 

en mantenir sempre la distància de seguretat de 2m. amb altres 

persones. Recordeu que l’horari per fer-ho és de 6h a 10h del matí i de 

20h a 23h del vespre. Les persones que formen part dels grups de 

risc, ja sigui perquè tenen més de 65 anys, perquè requereixen anar 

acompanyats o perquè tenen alguna malaltia cardio-respiratòria o 

metabòlica, poden sortir en un horari exclusiu, que és de 10h a 12h i 

de 19h a 20h. I no oblideu la regla del 1-1-1-2. Podeu sortir un cop al 

dia, durant una hora, en un radi d’un km del vostre domicili i 

com a màxim dues persones si conviviu juntes. 

Recordeu que si voleu fer activitat física a casa podeu continuar les 

sessions que us hem estat proposant durant totes aquestes setmanes.  

Els quaderns anteriors estan plens de recursos per fer activitat física a 

casa. En el cas que busqueu la realització d’activitat física de baixa 

intensitat, recordeu també que en els quaderns anteriors hi havia un 

munt de propostes interessants. A partir de la setmana vinent, us 

farem propostes més concretes per sortir a caminar. 
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LECTURA 

Des de el club de lectura ens ofereixen una lectura... 

Serveis essencials (relat d’humor).  
 

Ja fa tres ò quatre setmanes que en Gerard teletreballa. D’ençà que el 

govern va decretar l’estat d’alarma, que només ha sortit de casa un 
parell de vegades per anar al supermercat. D’anar a comprar el pa, 

treure les escombraries i sobretot de passejar el Ruski s’ocupen el seu 
fill, la filla i fins i tot la Carme, la seva esposa, que fins ara, ves per on, 

no l’havia tret mai. 
El pobre animal està ben desorientat, és de llarg el que més surt de 

casa, a vegades entre per una porta i surt per l’altre, això sí amb un 
subtil canvi d’acompanyant. En temps de pandèmia tenir un gos a casa 

és com tenir un salconduit. 

Però ell mai oposa resistència, ans el contrari, està content quan entre 
a casa i està content quan surt, en Ruski és un gos molt agraït. En 

Gerard ha arribat a témer per la cua del pobre animal, el dia menys 
pensat li caurà de tan bellugar-la! diu. 

Alliberat doncs d’aquestes tasques, en Gerard es pot dedicar a fons al 
teletreball. De ben segur que és més productiu treballant des de casa, 

que no a l’oficina. Allà les constants interrupcions dels impertinents 
companys i les tertúlies de cafetera, fan que li costi molt més de 

concentrar-se en la feina. A casa en canvi, és capaç de treballar hores 
i hores sense moure’s de la taula del despatx. Només de tant en tant 

s’aixeca per estirar les cames i aprofita per badar per la finestra. 
Veure els carrers deserts li provoca una sensació molt estranya; una 

barreja de calma i de malestar a l’hora. No corre ni una ànima, només 
circulen els vehicles de serveis essencials. Qui sap quan durarà això!, 

pensa. 

Però avui li ha cridat l’atenció una furgoneta aparcada just a la casa 
del davant, duu un logotip pintat on es pot llegir “L’ESCURA-

XEMENEIES QUE XIULA” i hi ha un número de telèfon dibuixat amb 
molta traça que ocupa bona part del lateral de la furgoneta. Un lleu 

somriure involuntari se li ha escapat en veure-la, aquí hi tenim un 
home que se sap vendre! Això és màrqueting en estat pur!, ha pensat. 

Però una trucada al telèfon li recorda que està treballant i que té coses 
a fer, ha de passar pressupostos, enviar documentació tècnica, 

preparar albarans...... Els informàtics de la seva empresa li han 
connectat l’ordinador directament al del seu despatx de la feina, de 

manera que té exactament els mateixos recursos a casa que els que 
tenia a l’oficina. Quins pebrots no haver-ho fet abans! 

Entre correu i correu li ha vingut al cap el que li va explicar la Carme la 
setmana passada. Saps Gerard, li va dir, en David el de la casa d’aquí 

al davant, amb això del coronavirus està atrapat a l’altra banda del 

mon. A Manila! li va dir, i no sap com fer-ho per tornar. 
En David! .... va pensar ell, vaja quin paio!, serà que no té recursos!. 
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Al seu entendre, en David era d’aquell tipus de gent que treuen gats 
vius de gates mortes. Pel que sap en Gerard, en David treballa al 

departament comercial d’una empresa que fabriquen maquinaria, i es 
passa la vida viatjant per tot el mon. 

Jo sí que patiré per ell! De ben segur que hores d’ara ja és aquí i està 
planificant la propera visita comercial. I com aquell que no vol la cosa, 

va seguir contestant correus i passant pressupostos. 

Un Parell d’hores més tard, la bufeta va donar senyals de vida i es va 
veure obligat a fer un petit descans. En tornar al seu despatx es va 

aturar un moment a badar per la finestra. La furgoneta de l’escura-
xemeneies ja no hi era, i just en aquell moment la Elisa, la dona del 

David sortia per la porta. No portava mascareta i els llavis li 
dibuixaven un somriure d’orella a orella. Caram! va pensar en David 

aquest escura-xemeneies li ha fet una bona feina! 
Ara li sabia greu no haver anotat el número de telèfon d’aquest 

professional. Li hauria agradat recomanar-lo a unes quantes 
companyes de la seva oficina, que sovint feien cara d’amargades. Està 

clar que sempre li quedava el recurs de demanar-li a la Elisa. Però ben 
pensat..... millor no embolicar-se! 

Un altre cop el telèfon el va tornar al mon real, havia de contestar la 
trucada i per descomptat atendre les urgències que comportava. Serà 

possible!!!! el mon se’n va a fer punyetes i aquest tipus reclamant 

urgentment que li passi un pressupost de 15 taules i 60 cadires. No 
hem après res! 

Un parell de dies després, la Carme li va dir que en treure al Ruski, 
s’havia trobat al David que acabava d’arribar de Malàisia. Li havia 

explicat que el Consolat li va aconseguir un vol per a poder tornar, tot i 
que l’espai aeri estava tancat per a vols comercials . Un Paio amb 

molta sort! va dir la Carme. Sí i amb la xemeneia ben neta! va pensar 
en Gerard.  
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COL·LABORACIONS DE COMPANYES  

I COMPANYS DELS SRC 

MIRA MIRA.....       els artistes del nostre SRC volen 

compartir les seves creacions amb vosaltres 

 

Poesia, fotografia, obra plàstica, creacions amb paper, 

relats curts o llargs,  escultures, reptes mentals, 

aprenentatge... tot té cabuda al nostre quadern. 

Les diferents propostes que fem cada setmana o allò 

que vingui de gust compartir amb els companys i 

companyes del SRC.  

 

Gràcies per compartir el votre art i les vostres idees! 

 

fotografies de 

 Matilde G.  



#QUEDATACASA Quadern de Rehabilitació Psicosocial 
Servei de Rehabilitació Comunitària Les Corts 

 

44 
 

 

 

 

   Malika B. 

Dibuix fotografia confinada                 

 
 

 

 

“MILLOR AMB FLORS” 
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