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Segona setmana de juny, dotzena de confinament i a Barcelona entrem a la 

Fase 2.  

Les limitacions dels últims temps es van flexibilitzant i cada cop tenim més 

aprop la “nova normalitat”.  

També l’estiu és a tocar. Encara costa fer plans però podem començar a 

imaginar allò que ens ve de gust, el que desitjariem fer els propers dies, 

quines coses hem trobat a faltar aquest temps i ara voldriem “regalar-nos”. 

Comencem la setmana amb la il·lusió de fer realitat un petit desig! 

 

 

Equip del Servei de Rehabilitació Comunitària 

de Sarrià i Sant Gervasi 

 

 

DILLUNS 

08/06 

DIMARTS 

09/06 

DIMECRES 

10/06 

DIJOUS 

11/06 

DIVENDRES 

12/06 

 

 

 

 

 

10 a 11h 

Gimnàstica i 

Relax 

Paty 

10 a 11h 

Tècniques de 

Modulació de 

l’Ansietat 

Tania 

12 a 

13:30h 

Grup de 

Suport 

Núria 

10 a 11:30h. 

Activitat 

Expressiva 

Elena i Ana 

16 a 17:00h 

Organització 

del dia a dia 

Raquel i Jordi 

     

 

ana.aznar@chmcorts.com 

elena.carcelen@chmcorts.com 

jordi.andreu@chmcorts.com 

nuria.puigdellivol@chmcorts.com 

patricia.blumhofer@chmcorts.com 

raquel.cabanes@chmcorts.com 

selene.urcullu@chmcorts.com 

tania.lopez@chmcorts.com

  

mailto:ana.aznar@chmcorts.com
mailto:elena.carcelen@chmcorts.com
mailto:jordi.andreu@chmcorts.com
mailto:nuria.puigdellivol@chmcorts.com
mailto:patricia.blumhofer@chmcorts.com
mailto:raquel.cabanes@chmcorts.com
mailto:selene.urcullu@chmcorts.com
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Et presentem el quadern nº12... 

 

EXERCICIS NEUROCOGNITIUS 

- Sopa de lletres      pàg. 4 

- Mots encreuats i semblançes    pàg. 5 

- Càlcul        pàg. 6 

- Atenció       pàg. 7 

- Comprensió de text     pàg. 8 

- Exercicis d’abstracció     pàg. 9 

- Més càlcul       pàg. 11  

      

TÈCNIQUES DE CONTROL DE L’ANSIETAT      

-  Exercicis de visualtizació     pàg. 13 

  

TÈCNIQUES EXPRESSIVES  

- L’art com a via d’integració a la Comunitat  pàg. 15 

- Fotografia confinada     pàg. 18 

- Imatges per inspirar-se     pàg. 19 

- Paraules per inspirar-se    pàg. 20 

 

RECURSOS COMUNITARIS 

 - Apropa Cultura      pàg. 21 

 - Propostes Xarxa sense Gravetat   pàg. 22 

- Propostes Centres Cívics     pág. 22 

 

SALUT I FUNCIONALITAT         

- Cuina i nutrició: salmorejo i macedonia  

de fruita       pàg. 25 

- Activitat física...al carrer!!!    pàg. 27 

- Fase 2, Que puc fer?     pàg. 28 

- App per a la vida diària (V)    pàg. 29 

- Lectura: La Gavina Voladora    pàg. 31 

 

COL·LABORACIONS DE LES COMPANYES  

I COMPANYS DEL SRC   

- Mira, mira...      pàg. 33 

- Poemes       pàg. 37 

- Speaking Time      pàg. 39 

- Problema d’escacs     pàg. 43 

- Cites, reflexions...     pàg. 44 

- Recomanació club de lectura    pàg. 44  
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EXERCICIS NEUROCOGNITIUS 

Encuentra las siguientes emociones y sentimientos: 

 
ALEGRIA 

AMOR 
ASCO 

ENFADO 
FELICIDAD 

FUSTRACION 
MIEDO 

RABIA 
SEGURIDAD 

SORPRESA 

http://sopadeletras.kokolikoko.com/img/190.png?1590754757
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Mots Encreuats : Posa el nom de cada insecta on correspongui 

 

 

 

Semejanzas: Qué tienen en común las siguientes palabras? 
 

Ejemplo: El perro, el gato y el león son animales. 

 
 

• El blanco, el rosa y el azul son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

• El rosal, el almendro y el abeto son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

• El bolígrafo, la pluma y el lápiz son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

• La falda, las medias y el jersey son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

• El ron, el vino y la cerveza son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

• Madrid, Barcelona y Toledo son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

• El avión, la moto y el tren son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
• El dos, el cinco y el nueve son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
• Pintor, escultor y mecánico son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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• El salmón, la sardina y la trucha son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
• La primavera, el verano y el invierno son . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
• España, Francia y Holanda son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
• La nariz, la boca y los ojos son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
• La langosta, el centollo y las gambas son . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
• La batidora, la tostadora y el horno son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

• El cuchillo, el tenedor y la cuchara son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A calcular:   
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Comptabilitza els símbols que hi ha a la taula: 
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Lee el siguiente texto e intenta recordar la máxima 

información posible. 

 

Juan y Teresa han decidido celebrar sus bodas de oro organizando 

una cena para sus familiares. Esta tarde han ido al mercado 

municipal a comprar los alimentos necesarios para preparar un menú 

a gusto de todos.  

De primer plato prepararán huevos rellenos y de segundo besugo al 

horno. De postre han encargado una tarta de chocolate y nueces con 

cincuenta velas.  

Los invitados llegarán a partir de las nueve de la noche con la bebida 

y los regalos para Juan y Teresa. 

 

Ordena los siguientes pasos que han seguido los protagonistas 

para organizar la fiesta de manera que tengan una secuencia 

lógica: 

__ Comprar los ingredientes para preparar los platos. 

__ Comprarse unas ropas nuevas para estrenar en la fiesta 

__ Mandar una invitación a las personas que van a invitar. 

__ Cocinar los platos del menú. 

__ Decidir dónde celebraran la fiesta y cómo.  

__ Dejarlo ya todo listo. 

__ Esperar a que lleguen los invitados. 

__ Poner la mesa. 

__ Pensar en los invitados que quieren que vengan. 

__ Pensar en el menú a preparar. 

__ Decidir celebrar la fiesta de sus bodas de oro. 

 

Responde a las siguientes preguntas relacionadas con el 

texto: 

¿Recuerda el nombre de los personajes de este texto? 

_______________________________________________________ 
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¿Qué celebran? 

_______________________________________________________ 

¿Cómo lo celebran? 

_______________________________________________________ 

¿A quién han invitado? 

_______________________________________________________ 

¿Dónde han ido a comprar los alimentos para la cena? 

_______________________________________________________ 

¿Qué hay de menú? 

_______________________________________________________ 

¿A qué hora llegarán los invitados? 

_______________________________________________________ 

 

Què tenen en comú les 4 imatges? (en castellà) 
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A calcular: 
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TÈCNIQUES DE CONTROL DE L’ANSIETAT  

EJERCICIOS DE VISUALIZACIÓN 

A continuación, te proponemos dos visualizaciones cortas para que puedas 

utilizarlas como estrategia de afrontamiento de la ansiedad y que te 

ayudarán a alcanzar un óptimo estado de relajación. Las visualizaciones 

consisten en imaginar vívidamente cosas o situaciones de la forma más 

realista posible, con todos los sentidos y aportando todos los detalles en 

aquello que evocamos.  

 

 

EJERCICIO DE LA NARANJA 

Busca un lugar tranquilo y cómodo. Céntrate por 

unos momentos en tu respiración y realiza una 

inspiración profunda y dejar ir el aire lo más 

lentamente posible. A continuación, cierra los ojos y 

piensa en una naranja e intenta percibirla con los 5 sentidos: 

VISTA: visualiza la naranja por fuera y observa su color, su forma, su 

tamaño. Obsérvala detalladamente. Ahora imagina la naranja por dentro y 

percibe las diferentes tonalidades y la forma que presenta en su interior. 

OIDO: piensa en el ruido al quitar la cáscara de la naranja y en el sonido 

que se produce al separar los gajos. Ahora detente en el leve sonido que se 

produce con cada bocado.  

OLFATO: trata de traer a la memoria el aroma sutil que desprende la fruta 

antes de ser pelada, y después recuerda el cambio de intensidad en el olor 

al pelar la naranja. Trata de captar el aroma de su jugo. 

GUSTO: visualízate mordiendo la naranja y trata de evocar el sabor del 

primer bocado percibiendo como al masticar el sabor va siendo cada vez 

más intenso.  

TACTO: visualízate palpando la naranja y presta atención a su textura, 

notando la diferencia entre el exterior y el interior de la fruta. Trata de 

imaginar vividamente las sensaciones que se producen al tocar la naranja. 

Cuando estés preparado, abre los ojos lentamente dejando que la atención 

vuelva a tu entorno. 
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DESCRIBIR UN LUGAR ESPECIALMENTE 

SIGNITICATIVO 

Busca un lugar tranquilo y cómodo. Céntrate por 

unos momentos en tu respiración y realiza una 

inspiración profunda y dejar ir el aire lo más 

lentamente posible.  

 

A continuación, cierra los ojos e intenta recordar un lugar que conozcas bien 

y que te transmita tranquilidad, en el que te sientas cómodo, con el mayor 

número de detalles y utilizando todos los sentidos. Visualiza el sitio dónde 

estás: ¿Qué elementos hay? ¿Hay gente a tu alrededor? ¿Qué colores 

puedes ver en el paisaje? Trata de experimentar sensaciones corporales: 

¿Hace frío o calor? ¿Puedes notar el viento? Haz un esfuerzo y describe bien 

el lugar a través de tus sentidos: ¿Puedes percibir algún sonido en esa 

escena? ¿Puedes percibir  los olores que hay a tu alrededor? Visualízate en 

el lugar, tocando los elementos que hay a tu alrededor: ¿Qué textura 

tienen? Una vez que hayas vivido todas las sensaciones abandona el lugar 

poco a poco, realizando 2 ó 3 respiraciones profundas antes de salir 

completamente del estado de relajación. 

Cuando estés preparado, abre los ojos lentamente dejando que la atención 

vuelva a tu entorno. 
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TÈCNIQUES EXPRESSIVES 

El Servei de Rehabilitació Comunitària de Sarrià i el 

Servei de Rehabilitació Comunitària de Les Corts 

participem des de el 2014 a les Càpsules d’art 

conjuntament amb altres Serveis com ara el Servei de 

Rehabilitació Comunitària els Tres Turons. Hem rescatat 

aquest article amb data de 30 desembre 2014, on la Isabel 

Escribano i la Blanca Gimeno ens explica el projecte de las 

càpsules participatives a la Fundació Tàpies.   

 

L'ART COM A VIA D'INTEGRACIÓ EN LA COMUNITAT 
Càpsules participatives a la Fundació Antoni Tàpies 

 
Fa anys que els Serveis de Rehabilitació Comunitària vam 

encetar una experiència innovadora amb dos dels museus de 

Barcelona (MACBA i MNAC). Aquest fet ha suposat la participació 

activa i l’esforç de molts usuaris i de molts professionals. 

 

L’any 2000 sorgia de la mà del Museu Nacional d’Art de Catalunya i 

dels Serveis de Rehabilitació en Salut Mental, un projecte amb 

l’objectiu de treballar la integració de les persones afectades d’una 

malaltia mental en la dinàmica cultural de la nostra societat i 

apropar-los als museus. Poc després s’incorporava a aquest projecte 

el MACBA. 

 

Això va suposar poder obrir dels museus a col·lectius de persones 

que viuen amb desavantatges socials, i possibilitar a aquestes 

persones accedir als museus com a ciutadans de ple dret. 

 

Les persones ateses en aquests serveis pateixen majoritàriament 
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trastorns mentals severs. Aquests trastorns alteren l’autonomia 

personal i social, la relació amb els altres i la integració social, i es 

manifesten en una manera peculiar i diferent de relacionar-se, de 

comunicar-se i d’expressar sentiments. 

 

La societat estableix unes pautes (culturalment implícites i 

normativament explícites) que poden afavorir-ne la integració o 

l’exclusió. Als Serveis de Rehabilitació Comunitària treballem des d'un 

enfocament comunitari per poder modificar aquestes normes 

explícites i les concepcions culturals implícites. És per aquest motiu 

que resulta interessant el projecte de col·laboració entre aquests 

Serveis i els Museus, atès que permet apropar als usuaris al món de 

l’art i la cultura. Conèixer el fons dels Museus i participar de les seves 

activitats facilita la integració d’aquestes persones a la dinàmica 

cultural de la societat. 

 

El Programa Alterarte del Centre de Formació i Prevenció de Mataró, 

amb la participació del programa Expressar-te de la Fundació Els 

Tres Turons, va iniciar una col·laboració amb la Fundació Antoni 

Tàpies l’any 2013. 

 

Un programa artístic, educatiu i comunitari per a la Salut Mental, 

obert a usuaris de tots els serveis, i estructurat en càpsules 

temàtiques centrades en les obres i els artistes que formen part de 

l’exposició del Museu. 

 

Aquesta activitat es realitza dins el museu i es fan intervencions a 

espais concrets del museu i de la ciutat per incentivar la manipulació 

de l'art com a via per a integrar-se en la comunitat, i sensibilitzar a la 

comunitat mitjançant les intervencions artístiques. Aquests projectes 

possibiliten treballar en diferents àmbits: social, cultural i terapèutic: 

 En l’àmbit social, possibilitant activitats amb una funció social 

reconeguda i diferenciada de l’estereotip que es té del malalt 

mental. 

 En l’àmbit cultural, afavorint l’enriquiment individual en 

coneixements i aprenentatges i facilitant l’ intercanvi de sabers 

entre el món sanitari i el cultural. 

 En l’àmbit terapèutic, potenciant la integració social i el 

desenvolupament de l’expressió i la creativitat de l’individu. 
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Aquestes experiències han permès el canvi en la concepció 

estereotipada de la persona que pateix un trastorn mental, apropar a 

les persones usuàries dels Serveis de Rehabilitació Comunitària als 

museus, viure els museus com espais d’integració sociocultural, 

estimular la creació artística, augmentar l'autoestima d’aquestes 

persones a partir del reconeixement i la valoració del seu treball 

creatiu. 

 

Isabel Escribano, Educadora Social de la Fundació Els 3 Turons 

Blanca Gimeno, Coordinació Programa Alterarte  

http://museusiaccessibilitat.blogspot.com/2014/12/lart-com-via-

dintegracio-en-la-comunitat.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://museusiaccessibilitat.blogspot.com/2014/12/lart-com-via-dintegracio-en-la-comunitat.html
http://museusiaccessibilitat.blogspot.com/2014/12/lart-com-via-dintegracio-en-la-comunitat.html
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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 

bé d’algun detall ja sigui real o inventat del teu 

confinament. És important que no fotografieu a 

persones que ho 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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IMATGES  PER INSPIRAR-SE  

 

Estem envoltats d'una infinitat d'objectes, molts d'ells ens passen 

desapercebuts. T'hi has fixat bé? Amb la teva tassa de cafè, amb el raspall 

de dents, amb la cullera ... Et proposem que n’escullis un, l’observis bé i 

t’atreveixis a dibuixar-lo a llapis. 

 

    

     

 

  

Fes-nos arribar l'obra en blanc i negre.  

Envia’ns a: elena.carcelen@chmcorts.com  
 

 

 

 

mailto:elena.carcelen@chmcorts.com
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PARAULES PER INSPIRAR-SE  
 
Compartim el joc de paraules que ha ens ha fet arribar el company Sergi a 

partir de la proposta de la setmana passada: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Què et suggereixen aquestes paraules? T’animes a jugar amb elles? 

Combina les lletres per formar una nova paraula, juga amb el seu so, 

amb la forma, redefineix-la ... No li posis límit a la teva creativitat!! 

 

Us presentem una nova proposta per aquesta setmana: 

 

I de sobte........ 

 

Què penses que va passar?  

           Què et suggereix aquesta frase?  

Com la continuaries?  

 

 

 

 

 

 

Vols compartir les teves frases?  

Anima’t a participar i fes-nos arribar la teva proposta. 

tania.lopez@chmcorts.com  

 

ESPERANÇA 

Está Pedro aquí 

PACIÈNCIA 

Pan Pedro compañía 

Cien= X   CIA 

COMPAÑÍA 

Compañía o Pedro en 

acción 

SOLIDARIDAD 

Sol – id- ar- dad 

CONFINAMIENTO 

Con   fin   A 

Miento   

AMABILITAT 

Amados pelead 

Bi lidad 

mailto:tania.lopez@chmcorts.com
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RECURSOS COMUNITARIS 
 

 

    

 

Art a casa 

Fundació Antoni Tàpies 

Vídeos amb xerrades, conferències i imatges de 

les exposicions al seu canal de Youtube i altres 

activitats especials que han dissenyat per aquests 

dies adreçades sobretot a infants. 

 

Veure vídeos   

 

 

 

Gaudir de la ciència 

Museu de Ciències Naturals 

El Museu ofereix activitats diverses per gaudir a 

casa o al centre, visites per col·leccions, quiz, 

conferència sobre cervell i confinament, entrevista 

per parlar sobre microbis, entre d'altres! Molt 

interessant! 

Visitar el web  

 

 

     

 

DES DE LA XARXA SENSE GRAVETAT, ENS 

RECORDEN ELS SEUS TALLERS ONLINE 

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

https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=f2e2aae583&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=5f8022dd15&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=5f8022dd15&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=fe93fdeb75&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=8416a5f126&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=8d6f0c44a8&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=9a8d42c5ca&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=9a8d42c5ca&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=1f7ac56cff&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=1f7ac56cff&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=143605534a&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=b625fce8ab&e=2cc6a5b897
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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 

 

 

US FEM ARRIBAR ELS PROGRAMES DE RÀDIO QUE VAN  

https://radionikosia.org/ 

 

 

PROPOSTES CULTURALS I LÚDIQUES DELS 

CENTRES CÍVICS  

 

Des del Centre Cívic Vil·la Urània ens fan arribar les seves diferents propostes 
culturals i lúdiques de JUNY 

https://redsingravedad.org/ca/tallers/
https://redsingravedad.us18.list-manage.com/track/click?u=cde459a29a3dbf20f43131a7a&id=715f36902e&e=4d683294bb
mailto:info@redsingravedad.org
https://radionikosia.org/
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Feu una breu passejada pels seus confinaments més especials (clicar els que us 
interessi per veure les activitats): 

En el següent enllaç trobareu tota la informació: 

https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/noticia/el-
vil%25c2%25b7la-urania-comenca-el-mes-de-juny-amb-activitats-dallo-mes-
variades_956086 

Des de la Casa Orlandai, ens ofereixen diversos tallers o activitats per alleujar el 
confinament i gaudir de moments a casa…  

 

 

https://casaorlandai.cat/lorlandai-des-de-casa-2/ 

 

 
DES DEL CASAL DE SARRIÀ ENS FAN ARRIBAR LA SEVA  

 
 Les petites propostes a casa, que tan útils han estat, i ho seran 

encara, en aquests temps recents que ens ha tocat Les classes de 

pilates online de la Daniela Bronn, tallerista de l’equipament 
 Diverses exposicions virtuals que s’hi afegiran a aquest fructífer 

ventall de creativitat durant les primeres setmanes de juny. 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/noticia/el-vil%25c2%25b7la-urania-comenca-el-mes-de-juny-amb-activitats-dallo-mes-variades_956086
https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/noticia/el-vil%25c2%25b7la-urania-comenca-el-mes-de-juny-amb-activitats-dallo-mes-variades_956086
https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/noticia/el-vil%25c2%25b7la-urania-comenca-el-mes-de-juny-amb-activitats-dallo-mes-variades_956086
https://casaorlandai.cat/lorlandai-des-de-casa-2/
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria/l/1/2757/la-petita-proposta-a-casa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwS6ag5X8Pc7bc-h5vjJORPXHJvMQDWCU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwS6ag5X8Pc7bc-h5vjJORPXHJvMQDWCU
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A la seva web trobareu tota aquesta interessant informació: 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria/l/1/2757/la-
petita-proposta-a-casa 

 
 

 

 
 

 
  

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria/l/1/2757/la-petita-proposta-a-casa
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria/l/1/2757/la-petita-proposta-a-casa
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         SALUT I FUNCIONALITAT      

 

 

CUINA I NUTRICIÓ 

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

setmana tan sols us presentem una recepta de salmorejo i un postre 

natural, macedonia de fruita. 

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

la resta de companys, pots fer-nos 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  

SALMOREJO  

INGREDIENTS 

- 1 kg de tomàquets  

- 200 gr Pa de “hogaza” 

(preferiblement integral) 

- 150 ml d’oli d’oliva 

- 1 all 

- Una miqueta de sal 

 

 

PREPARACIÓ 

- Rentar els tomàquets i treure les fulletes. Triturar.  

- Col·locar el pa amb el tomàquet triturat en un bol durant uns 10 

minuts 

- Incorporar al pa i el tomàquet, l’all i triturar de nou 

- Afegim a la barreja l’oli i la sal i tornem a triturar-ho tot 

 

 

  
 Si vols donar-li una 

mica més de sabor, pots tallar a 

trossos un ou dur i una mica de 

pernil salat, i posar-ho com a 

“topping” del salmorejo.  

mailto:jordi.andreu@chmcorts.com
mailto:veronica.devoto@chmcorts.com
mailto:raquel.cabanes@chmcorts.com
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MACEDÒNIA DE FRUITA 

La setmana passada vam fer al quadern una llista de fruites de la 

temporada d’estiu. Amb la calor, us recordem que el consum de fruita és 

molt important, per la gran quantitat d’aigua de la mateixa, i també perquè 

ens aporta sucre d’origen natural i també és un aliment que es pot 

consumir fred.  

La macedònia, és una barreja de fruita de temporada, que és molt fàcil i 

ràpida de fer, i et pot servir com a postre, com a berenar... 

Utilitzant les fruites de la temporada d’estiu es pot fer una bona macedònia 

amb: 

- 4 o 5 maiduxots 

- 1 rodanxa de síndria 

- 1 rodanxa de meló 

- Una mica de pinya  

- Suc de taronja natual 

exprimit.  

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT FÍSICA... AL CARRER!!!!!! 

Hem estat dues setmanes en fase 1, ja hem pogut veure més gent 

pel carrer, les terraçes dels bars estan obertes i l’àmbient al carrer ja 

resulta diferent.  

A partir del dia 8 de juny, Barcelona és trobarà a fase 2, per la qual 

cosa quedaràn eliminats els horaris de sortida i les limitacions 

quilomètriques (excepte per a persones majors de 65 anys i població amb 

malalties de risc). Al següen apartat, teniu explicat quines coses 

podrem fer a la fase 2. 

 el suc de taronja 

natural, farà que les fruites 

deixin anar el suc, i li donarà un 

sabor més dolç a la macedònia 
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Es per això que des dels SRC us recomanem que pugueu sortir a 

realitzar activitat física al carrer, aprofitant que eliminen els horaris i les 

distàncies. Al darrer quadern us vam presentar diferents APP relacionades 

amb l’esport, que pudeu utilitzar para convertir la vostra pràctica 

esportiva en tot un repte!! 

  

 

 

 

 

 

La setmana passada ja es va realitzar la primera caminada al centre, 

amb les mesures de seguretat que es recomanen, mantenint les distàncies 

i amb una limitació de vinculació, relacionada amb la limitació de gent en 

les trobades. Si estas interessat en participar a la caminada, posa’t en 

contacte amb el teu referent, i t’apuntarem a la llista d’espera!!! Aquí tens 

un parell de fotos de la primera caminada post-confinament. Av. Pedralbes i 

Monestir. 
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QUÉ PUC FER A LA FASE 2? 

A partir del dilluns 8 de juny, Barcelona entarà a la fase 2 del desconfinament. A 

continuació, us deixem un resum del que es pot fer a la fase 2, extret de la pàgina 

web oficial: 

https://www.barcelona.cat/covid19/ca/proces-de-desconfinament-de-la-ciutat 

En aquesta pàgina web hi ha molta informació disponible sobre les fases de 

desconfinament de la ciutat de Barcelona. 

FASE 2 BARCELONA  

 Visites d’un familiar o persones amb discapacitat en residències o un 

habitatge tutelat. 

 Restaurants amb un servei de taules limitat al 40% de l’aforament i amb 

els clients sempre asseguts. 

 Obertura de centres comercials, amb un aforament del 40% i del 30% a les 

zones comunes, i sense àrees recreatives. 

 Obertura de les zones comunes dels hotels, amb una limitació d’un terç de 

l’aforament, a excepció de l’àrea de restauració, que ha de seguir les normes 

dels restaurants. 

 Espectacles culturals (cinemes, teatres, auditoris i espais similars) amb 

menys de 50 persones assegudes en un recinte tancat. A l’aire lliure, menys de 

400 persones assegudes. 

 Es pot circular per la regió sanitària de residència sense cap limitació 

d’horari. 

 Reunions en grup de fins a 15 persones respectant la distància de seguretat 

de 2 metres o amb l’ús de mascareta. El límit no s’aplica a les persones que 

conviuen. 

 Activitat física no professional en qualsevol franja horària per a les 

persones de fins a 69 anys i per tota la regió sanitària, sense limitació de 

distància, de durada ni de nombre de sortides. Es mantenen les franges 

reservades a les persones més grans de 70 anys (de 10.00 a 12.00 hores i de 

19.00 a 20.00 hores). 

 Entrenaments bàsics en lligues no professionals federades i 

entrenaments totals en lligues professionals. 

 Campionats professionals amb partits a porta tancada o amb l’aforament 

limitat. 

 Activitats esportives no professionals a l’aire lliure, amb un aforament 

concret. 

 Instal·lacions esportives en espais tancats i sense públic per practicar-hi 

esports sense contacte. 

 Centres educatius per a reforç, menors de 6 anys i preparació de la 

selectivitat. 

 Bodes amb límit d’assistents. 

 Ampliació al 50% de l’aforament dels llocs de culte. 

https://www.barcelona.cat/covid19/ca/proces-de-desconfinament-de-la-ciutat
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 Ampliació a un terç de les parades en mercats a l’aire lliure. 

 Congressos, reunions de negoci i conferències de fins a 50 assistents. 

 Vetlles amb un límit màxim de 25 assistents a l’aire lliure i 15 en espais 

tancats. 

 Piscines recreatives amb cita prèvia i un aforament màxim del 30% o el que 

permeti complir amb la distància de seguretat. S’organitzaran horaris per 

torns. 

 Obertura de platges per a la pràctica d’activitats esportives, professionals o 

d’esbarjo sense contacte físic i per a grups de fins a 15 persones. Els 

Ajuntaments en podran limitar l’accés, l’aforament, el temps de permanència i 

l’aparcament.  

 Obertura d’establiments i locals comercials minoristes i d’activitats 

professionals, amb independència de la seva superfície i amb un aforament 

del 40%. 

 Biblioteques, per fer consultes en sala i amb un màxim d’un terç de 

l’aforament. 

 Sales d’exposicions, monuments i equipaments culturals, amb un màxim 

d’un terç de l’aforament autoritzat. 

 Activitats de turisme actiu i de natura amb fins a 20 persones. 

 Obertura de residències per a investigadors. 

 

Recordeu l’ús obligatori de mascareta en els següents casos: 

- Ús de transport públic 

- Al carrer, si no es pot assegurar la distància mínima de 2 metres amb els 

altres 

- Espais tancats d’ús públic o oberts al públic. 

- La mascareta ha de cobrir el nas i la boca.  

 

Per suposat, hi ha que mantenir el rentat de mans amb aigua i sabó o solucions 

hidroalcohòliques si ens trobem al carrer.   

  

APLICACIONS PER A LA VIDA DIÀRIA (V) 

APLICACIONS PER DEIXAR DE FUMAR 

Continuem amb la secció d’aplicacions per a mòbil que ens poden ajudar a dur a 

terme algunes ocupacions de la nostra vida diària i per la cura de la nostra salut. 

Aquesta setmana us parlarem i recomanarem algunes aplicacions per deixar de 

fumar. 
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QUIT NOW! 

Aquesta és l’aplicació gratuïta per deixar de fumar més popular entre els usuaris 

de telèfons mòbils. És una app molt completa que destaca per sobre de les altres 

i, que té com a una de les seves particularitats, la seva pròpia xarxa social de 

fumadors i ex-fumadors, que comparteixen consells, experiències i opinions sobre 

el tema.  

KWIT 

Kwit aposta per la motivació constant cap al fumador que vol deixar de ser-

ho. A mode de joc, l’usuari anirà pujant de nivell i guanyant puntuacions, 

L’objectiu final és el de ser “Kwitter Suprem”. Igual que l’anterior opció, t’indica de 

forma actualitzada quants diners has estalviat, quant de temps portes sense 

fumar, entre d’altres informacions motivadores. 

RESPIRAPP 

Aquesta és l’aplicació oficial de la Asociación Española contra el Cáncer, 

amb la que pretenen ser una guia i oferir suport per les persones que estan 

intentant deixar de fumar, per evitar aquelles temptadores recaigudes. Es divideix 

en 4 fases: reducció del consum, el dia D (definitiu), motivació i evitació de 

temptacions. Tindràs el teu perfil personalitzat –perquè cada fumador és un món- 

en el que veuràs la teva evolució i, en base a la que rebràs consells per deixar-ho 

de forma definitiva. A més, la app té diferents apartats de suport per la reducció 

de l’ansietat, per poder relaxar-te, controlar el pes, evitar recaigudes, etc. En 

qualsevol moment de necessitat podràs consultar amb un professional en el 

consultori de l’AECC. Sens dubte, és una opció gratuïta, dissenyada i gestionada 

per professionals experts en el tema. 

S’ACABO 

Aqusta aplicació està dissenyada per especialistes de la Sociedad Española de 

Especialistas en Tabaquismo (SEDET). Conté consells i mètodes efectius per 

deixar de fumar. Monitoreja hàbits, emocions i molt més amb aquesta app. Conté 

petits jocs i desafiaments que t’ajudaran a combatre la sensació d’ansietat. 

 

 

https://www.aecc.es/es
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LECTURA 

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

La Gavina voladora 
 
Les figures esveltes i allargades es retallaven sobre el blau d’aquell dia de 

finals de juny. No sé perquè em vaig fixar en el seu aleteig. Vaig pensar 

que en un dia tan bonic haurien hagut d’estar damunt del mar. Vaig sentir 

una mà sobre l’espatlla i em vaig oblidar del paisatge. Era un dia important 

per a mi perquè havia de presentar un llibre en un acte a l’aire lliure. M’ho 

havia preparat i m’ho sabia de memòria però l’acte imposava i estava 

inquiet. Va començar a arribar la gent i a asseure’s. Feia calor i entre una 

cosa i l’altra vaig començar a suar. Sentia que el cor em bategava de 

pressa. 

 

Em vaig asseure al banc dels oradors. Llavors, dues noies van començar a 

cantar. Això em va calmar una mica. El duet va acabar i van començar les 

presentacions. Per fi em va tocar a mi. Em vaig aixecar i em vaig acostar al 

cimbori. De normal tartamudejo i ho vaig fer una mica però em vaig anar 

controlant. Ja llençat em vaig sentir segur i admirat. 

 

Llavors vaig sentir un cop al bell mig del cap i per la fressa que va fer m’ho 

vaig pensar però no m’ho podia creure. Però sí que podia ser i era. Una 

cosa blanca i llefiscosa em baixava pel front. Al cel algú va cridar: Ueeec! 

Jo vaig pensar: què faré ara? Vaig haver de posar-me la mà a la butxaca 

treure el mocador i netejar-me el cap. Vaig continuar com vaig poder. La 

gent no va fer cas de mi, ni del bombardeig, ni del gaviot perquè no van fer 

ni dir absolutament res. 

 

Cap gest, cap somrís, encara menys una riallada. Tots pensaven en les 

seves coses. Jo vaig tornar a mirar el cel blau i immens amb un punt blanc 

que s’allunyava, Vaig pensar: «Puc arribar a tenir mala sort». Vaig acabar, 

em vaig asseure i vaig sentir que algú em deia: «molt bé». No ho havia 

vist? Ja assegut vaig pensar si en veritat m’havia passat i sí una taca a la 

camisa en donava testimoni fefaent. Fins el gaviot estava contra mi. 
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COL·LABORACIONS DE COMPANYES  

I COMPANYS DELS SRC i FAMILIARS 

 

 

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, opinions, 

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! 
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MIQUEL C
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                                         Cristina T. 
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CRISTINA T 
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A Eri le gusta hacer manualidades en casa, es 

una técnica que le ayuda a relajarse a conectar 

con su creatividad y a expresar cosas.  

Estos días de confinamiento ha estado 

realizando cosas con los materiales que tenía a 

mano.  

Quiere compartir con todos vosotros y vosotras 

estas dos obras: un cojín muy colorido y un 

portalápices plateado. 
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Daría una vida por volverte a ver, 

pero ayer supe que te habías ido. 

Tu piel, tu olor, tu esencia, 

se agolparon de nuevo en mi espíritu. 

Que cruel que la muerte te llevó consigo. 

 

Contigo descubrí mi adolescencia, 

viviendo la juventud, 

con ese amor que nunca engaña, 

alma de mi alma. 

 

Quince años de amor serpenteante, 

con la luz y el fuego de tu mirada. 

Siempre me venció tu encanto, 

tus verdes pupilas y tu semblante. 

 

Fuimos amantes y amigos, 

vivimos todo, con todos los sentidos. 

Gozando hasta el infinito, 

destilando todas las fragancias, 

de un perfume inaudito. 

 

Un dulce llanto me calma, 

mi pensamiento vaga, 

hacia donde estés, 

para fundirme contigo, 

una última vez. 

....º.... 

Mireia G 
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Abrázame fuerte, muy fuerte, 

hasta que no respire más,  

hasta que no lleguen sonidos 

a mis oídos jamás. 

 

Nada quiero saber más allá de ti. 

Nada quiero sentir. 

Nada nuevo conocer. 

Ningún otro sabor paladear. 

 

Sólo contigo quiero despertar. 

En tu abrazo esperar,  

un poco mas a levantar 

y en tu noche penetrar. 

 

Que tus sueños me pertenezcan, 

tus ilusiones me conciernan 

y tus anhelos me humedezcan. 

 

......º....... 

Mireia G 
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LESSON 9 

 

 

VERBO EN INGLÉS  ESPAÑOL  PASADO  PARTICIPIO  
                                                                                                                PASADO 

ser/esta   be   was / were  been 

ganarle    

(a alguien)   beat   beat   beaten 

Empezar   begin   began   begun 

Doblar   bend   bent   bent 

Morder   bite   bit   bitten 

Soplar   blow   blew   blown 

Romper   break   broke   broken 

llevar, traer   bring   brought  brought 

construer   build   built   built 

comprar   buy   bought  bought 

 

 

 

Queridos compañeros, 

 Que tal estáis? 

Espero que vosotros, vuestros amigos y familiares estéis todos bien y 

continuéis cumpliendo las medidas de seguridad y aprovechéis las ventajas de 

esta fase en la que nos encontramos. 

Por otra parte para que estéis muy entretenidos os presento una lección, un 

poco más difícil ya que debéis poco a poco memorizar los verbos irregulares.  

No perdáis las ganas de aprender y no os rindáis nunca. 

Un saludo, 

Esther 
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coger    catch   caught  caught 

VERBO EN INGLÉS  ESPAÑOL  PASADO  PARTICIPIO  

                                                                                                                PASADO 

elegir    choose  chose   chosen 

venir    come   came   come 

costar    cost   cost   cost 

hacer    do   did   done 

dibujar   draw   drew   drawn 

sonar    dream dreamed,  dreamt  dreamed,  dreamt 

conducer   drive  drove    driven 

beber    drink  drank    drunk 

comer   eat  ate    eaten 

caer    fall  fell    fallen 

sentir    feel  felt    felt 

luchar   fight  fought   fought 

encontrar   find  Found   found 

volar    fly  flew    flown 

olvidar   forget  forgot    forgotten 

perdonar   forgive forgave   forgiven 

conseguir   get  got    gotten 

dar    give  gave    given 

ir    go  went    gone 

crecer   grow  grew    grown 
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tener    have  had    had 

VERBO EN INGLÉS  ESPAÑOL  PASADO  PARTICIPIO  

                                                                                                                PASADO 

oír    hear  heard    heard 

esconder   hide  hid    hidden 

golpear   hit  hit    hit 

sujetar   hold  held    held 

doler 

hacer daño   hurt  hurt    hurt 

guardar   keep  kept    kept 

saber    know  knew    known 

aprender   learn  learned, learnt learned, learnt 

marcharse   leave  left    left 

prestar   lend  lent    lent 

permitir   let  let    let 

perder   lose  lost    lost 

hacer    make  made    made 
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Aquest material està dirigit a persones que vulguin aprendre anglès i 

tinguin un nivell bàsic de l’idioma. Si el vostre nivell és més avançat, i 

teniu ganes de aprendre més i practicar, disposem de material d’anglés 

intermig que us podem fer arribar via e-mail. Si esteu interessats, 

demaneu el material al vostre referent i us ho farà arribar. 

 

Hasta aquí hemos llegado. Espero que te hayas divertido con la lección 

y hayas aprendido mucho. Por otra parte,  te pediría si podrías 

enviarme tu opinión, sugerencias, comentarios, etc. Para poder 

mejorar las clases! Hazme saber si te ha gustado la lección, si has 

aprendido, si te ha costado entender….en mi dirección de e-mail: 

esardinero1971@gmail.com 
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PROBLEMA D’ESCACS   

Aquí tenim el problema d’escacs que ens proposa el Carlos per aquesta setmana. Extret d’una partida entre 

Marshall i Levitsky, a Breslau el 1912. Coneguda com “La partida de les monedes d’or” 

“Las negras las conduce el gran Frank Marshall, gran jugador de ataque, campeón numerosas 

veces de los Estados Unidos y nemesis de Capablanca. A pesar de que cuenta con una pieza de 

mas, su rival esta intentando tomar la iniciativa. Cuando se mueva la dama negra, quiere 

colocar la torre en septima y crear amenazas de mate, obligando al caballo negro a moverse y 

entonces capturar la torre de h3, que ahora no se puede por Cf3+, ganando la dama. El 

movimiento de Marshall que obliga a Levitsky a rendirse es considerada como la jugada de 

ajedrez mas bella de la historia. Cuentan que los espectadores, al ver ese movimiento, 

empezaron a tirar monedas de oro sobre el tablero.” 

Juguen les negres i guanyen. 

 

Escriu la resposta aquí:  

 

 

 

El problema de la setmana passada era un escac i mat en 2 jugades. La solució és la següent: 

1. Ac5+     Rh1 

2. Dxf1++ 
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Cites, reflexions... 

El Carlos comparteix amb nosaltres un fragment de Viktor Frankl. 

"... A quien muestre intenciones de suicidarse hay que hacerle ver, sobre todo,  una y otra vez, 

que el suicidio no resuelve problema alguno. Hay que hacerle comprender que el suicidio se 

parece mucho al jugador de ajedrez que, obligado a enfrentarse a un problema demasiado 

difícil o que a el se lo parece, derriba las figuras sobre el tablero. Claro está que, con ello, no 

resuelve el problema que tiene delante.  Tampoco en la vida se resuelve ningún problema 

echando la vida por la borda. Del mismo modo que ese jugador de ajedrez no se atiene a las 

reglas del juego,  el hombre que se suicida infringe las reglas del juego de la vida. Estas reglas 

de juego no nos obligan, ni mucho menos, a vencer por encima de todo, pero sí a no 

abandonar la lucha por ningún concepto ". Viktor Emil Frankl, en 'Psicoanálisis y 

existencialismo. De la psicoterapia a la logoterapia' 

 

CLUB DE LECTURA 

Des del Club de lectura, estem seleccionant els millors llibres de la nostra col·lecció, per fer-

vos recomanacions i que així pugueu ocupar el vostre temps lliure amb bones lectures. 

Aquesta setmana el Bruno ens recomana: 

EL SANADOR DE CABALLOS, GONZALO GINER. 

Novel·la històrica 

“Corre el año 1195 y Castilla tiembla ante el avance del invasor 

musulman....Diego aún adolescente, asiste al ultraje de los 

Sarracenos infligen a su familia. Lo que parece que va a acabar con 

él le da sin embargo fuerzas para continuar. Desde el mismo 

momento de la desgracia, Diego jura vengar esa arienta, rescatar a 

los suyos y abandonar la precaria situación en la que siempre han 

vivido” 

Opinió: -Un tanto amena, le pongo un 6-  

Si creus que aquest llibre podria interessar-te aprofiteu que les 

llibreries ja estan obertes!!! 

 


