Aquí podeu trobar tot el que hem estat fent durant el conﬁnament a través de les
nostres xarxes, però també el que seguim fent actualment a Facebook, Instagram i,
TwiBer i Youtube.
Si cliqueu sobre aquelles paraules de color blau i subratllades, us portaran a veure
els conFnguts( vídeos, entrevistes, conferències, exposicions, concerts etc…)

Sobre el Districte de les corts :
- Carrers de les Corts amb veu de dona: Jardins Bacardí
- Carrers de les Corts amb veu de dona: Constança
- Carrers de les Corts amb veu de dona: Solà
- Carrers de les Corts amb veu de dona: Carrer del Remei
- Carrers de les Corts amb veu de dona: Dolors Masferrer i Bosch
- Carrers de les Corts amb veu de dona: carrer de caballero
- Carrers de les Corts amb veu de dona: Jardins de Campoamor
- Carrers de les Corts amb veu de dona: carrer de Maria Barrientos
- Carrers de les Corts amb veu de dona: Jardins de Magalí
- Carrers de les Corts amb veu de dona: Conxita Supervia
- Carrers de les Corts amb veu de dona: carrer dArizala
- Carrers de les Corts amb veu de dona: carrer d'Aurora Bertrana
- Carrers de les Corts amb veu de dona: carrer de Loreto
- Carrers de les Corts amb veu de dona: carrer de Rita Bonnat
- Carrers de les Corts amb veu de dona: carrer de Elisabeth Eidenbenz
- Carrers de les Corts amb veu de dona: passage de Madrona Piera
- Carrers de les Corts amb veu de dona: plaça Reina CrisFna
- Carrers de les Corts amb veu de dona: jardí Margarita Winsing i Bordas
- Carrers de les Corts amb veu de dona: jardins d’Olga Sacharoﬀ
- Carrers de les Corts amb veu de dona: jardins de Blanca Selva i Henry
- Carrers de les Corts amb veu de dona: jardí d’Ignàsia Salvans
- Carrers de les Corts amb veu de dona: passatge de Rosa Leveroni
- Carrers de les Corts amb veu de dona: jardins d’emilia Miret i Soler
- Carrers de les Corts amb veu de dona: carrer de dulcet
- Carrers de les Corts amb veu de dona: carrer de Santa Caterina de Siena
- Les corts, districte de novel·la: En la sangre
- Les corts, districte de novel·la: Marina i el joc de l’àngel
- Les corts, districte de novel·la: Negres tempestes
- Les corts, districte de novel·la: El monesFr de les ombres
- Les corts, districte de novel·la: Marley estaba muerto

-

Les corts, districte de novel·la: Luciérnagas
El Modernisme a les Corts: Casa Anna de Mora
El Modernisme a les Corts: Casa hurtado
El Modernisme a les Corts: Torre Cortés
El Modernisme a les Corts: La Torre Blanca
El Modernisme a les Corts: Vil·la Hèlius
El Modernisme a les Corts: Portes de la Finca Güell
El Modernisme a les Corts: Habitatges de la CooperaFva El Bienestar Obrero.

Setmana de l’eròFca : us adjuntem totes les ac.vitats realitzades durant
aquesta setmana temà.ca:

-PRESENTACIÓ ESPECTACLE DE POESIA I DANSA: UNA DONA TENYIDA D'EROS
-CONFERÈNCIA: ¿LA PORNOGRAFIA HO EXPLICA TOT? L’EDUCACIÓ SEXUAL DEL
SEGLE XXI
- CINEMA I DEBAT "LIBERTÉ D’ALBERT SERRA"
- EXPOSICIÓ: LES NOIES PIN UP d' Ariadna Herrera
- CONFERÈNCIA: LA SEXUALITAT MASCULINA
- ERÒTIC GIUST MÚSICA D’ARREL SENSUAL

Eco Trobades : dins de medi ambient iniciem aquesta secció d’entrevistes amb
gent relacionada amb aquesta àrea de treball.
-Projecte 4 estacions per Jan Ponsa
-El Rusc de les Corts
-Manel Font

Tutorials de tecnologia i informació: Perquè volem posar la tecnologia a l’abast

de tothom, des del centre cívic hem creat tutorials per eliminar l’escletxa digital. A
dia d’avui podeu veure :
- Subscripció newsleBer o butller informaFu del centre cívic
- Tutorial Youtube
- Xarxes socials
- Inscripcions en línia a les acFvitats del centre
- Inscripcions en línia als tallers del centre
- La cultura i la tecnologia no estan renyides

Cinema Debat : Vam estrenar la setmana passada aquesta secció que ens porta

Valeria Pedrosa i que realitzem regularment al centre.
Podreu veure’ls tots a mida que els anem publicant en aquesta llista de reproducció
del nostre canal de YouTube.
-ANDREI RUBLIOV-ANDREI TARKOVSKI A càrrec de Valeria Pedrosa i Jorge R.Ariza.
-HÄXAN. La bruixeria a través del temps A càrrec de Valeria Pedrosa i Jorge R.Ariza
- EL PETIT SABATER
- EL VENEDOR DE FUM
- LILI
- ESCACS

Diàlegs musicats : una secció on donem veu a músics professionals a través de
pe.tes converses on sabrem com estan vivint aquesta situació actual a nivell
personal i professional i com adaptar-nos al futur proper. Podreu veure aquestes
converses en aquesta llista de reproducció a mida que les anem publicant a les
nostres xarxes!
A dia d’avui podeu veure els següents:
- Marc Ferrer
- Marian Barahona
- Ivan Kovacevic
- David Giorcelli
- Hernan Senra
- Sergi Sirvent
- Stromboli Jazz Band
- Zazu
- Potato Head Jazz Band

Pluralitats: Una secció on donem veu a aquelles persones educadores que realizan

els cursos i tallers del centre, aquelles persones que van d'un centre a un altre per
poder fer les suﬁcients hores per tenir un sou per viure.
A mida que els anem publicant a les xarxes ho podreu escoltar en aquesta llista de
reproducció.
A dia d’avui podeu veure els següents:
- Sole Encalada
- Jara Burillo
- Marcos Bocos
- Albert González
- Jesús Teodoro Marrn
- Adrià Llahí
- Arthur Häering
- Sarah Carrusso
- SebasFán Gómez
- Gladys Cuéllar
- Marcos Yañez
- Valeria Pedrosa
- CrisFna company
- Esteve, de Sóc Llum

En altaveu: Una nova secció de Podcast perquè tothom qui ho vulgui pugui dir la

seva (reﬂexions, sen.ments…) ja siguin ar.stes de qualsevol disciplina, educadors,
comerciants, persones emprenedores, en.tats, empresaris, i en deﬁni.va qualsevol
persones que vulgui dir alguna cosa. A mida que els anem publicant a les xarxes ho
podreu escoltar en aquesta llista de reproducció.
A dia d’avui podeu veure els següents:
- Reﬂexiones
- Iniestar
- Singular
- Conte infanFl de dilluns
- Conte infanFl de dimarts
- Conte infanFl de dimecres
- Conte infanFl de dijous
- Conte infanFl de divendres
- Conte infanFl de dissabte
- Conte infanFl de diumenge
- La conciliació familiar en temps de conﬁnament

- El cinema Fuego infernal
- CrisFna Company

#fenthistòriadesdecasa : Fe Escat, historiadora i presidenta de l’Associació

Dones de Can Deu ens ofereix sessions d’història i costums.
Totes les propostes que es vagin realitzant en aquesta secció es podran veure en
aquesta llista de reproducció, a mida que les anem publicant a les nostres xarxes
socials.
A dia d’avui podeu veure per YouTube:
- Santa Maria del Mar -epidèmia/pandèmia
- Costum de deixar les sabates a l’entrada de casa 1ª part
- Costum de deixar les sabates a l’entrada de casa 2a part
- Els peus de loto
- Les getes
- Els talons i les sabates

#musicadesdecasa : gràcies a la vostra par.cipació hem creat un llistat de
música al nostre canal d’Spo.fy que us compar.m aquí!

Actualment en aquesta llista de reproducció podeu veure totes aquelles propostes
musicals que ens han enviat des de casa. Podeu veure’ls tots en aquesta llista de
reproducció.
A dia d’avui podeu gaudir d’aquesta música:
- Ari Ann Wire i Leo kurt, veu i guitarra
- CrisFna Rabell
- La llorona per Asunción Guallar
- Maras Muñoz al piano
- Roda el món, guitarra i violí
- El rap del conﬁnament per Mondo Momo
- Ari Ann Wire i Leo Kurt, veu i guitarra
- Over the Rainbow, per Asunción Guallar
- Coral escola Lavínia
- Marc Ferrer al piano, mare.
- Desvairada, per Violeta Paulina

-

Rumba del conﬁnament, per Violeta Paulina
The Gil’s Bridge
Smile per Asunción Guallar
Pauako Disperso
Modern Times of Modernism ,composició creada per Key Whisper, treballadora
del centre cívic Can Deu
Arrels
Fiodor Veselov
CrisFan Poyo
Sveta
Sveta 2
Sveta 3
Dia de la música
Sveta 4
Tribute to Horace Silver
Pocahontas

#exposicionsdesdecasa : Tenint en compte les exposicions programades durant
el conﬁnament trobareu vídeos dels diferents ar.stes i expositors, tant a nivell
cultural com mediambiental en aquesta llista de reproducció.

A dia d’avui podeu trobar les següents exposicions:
- Una vida sense plàsFc, de Tessa PrevosF
- Dibuixos assisFts per ordinador de Clara Concisa Concreta
- Els cetacis al Mediterrani: projecte de fotoidenFﬁcació, d’Eva rizo, Associació
Cetàcea.
- 3 Paraigües
- La meva Barcelona
- Patricia Cancelo 1a part
- Patricia Cancelo 2a part
- Insectes
- Orient
- Sóc llum
- Criatures reciclades

#salutdesdecasa : podeu trobar diferents propostes relacionades amb la salut,
com ioga en família, exercicis de respiració, coaching entre altres que anirem
penjant. hem creat aquesta llista de reproducció on podreu veure-ho tot,
A dia d’avui hi ha tot això:

- Conferència: El mindfullness com a eina per superar l’ansietat, per Marcos
-

Bocos, master trainer NPL coach
Conferència:El conﬁnament, una possibilitat de creixement, per David
Matamoros, psicòleg de la Teràpia Gestalt.
Ioga en familia I, per Maria Soledad Encalada
Ioga en familia II, per Maria Soledad Encalada
Ioga en familia III, per Maria Soledad Encalada
Ioga en familia 4, per Maria Soledad Encalada
Ioga en familia 5, per Maria Soledad Encalada
Ioga en familia 6, per Maria Soledad Encalada
Ioga en familia 7, per Maria Soledad Encalada
Ioga en familia 8, per Maria Soledad Encalada
Ioga en familia 9, per Maria Soledad Encalada
Ioga en familia 10, per Maria Soledad Encalada
Ioga en familia 11, per Maria Soledad Encalada
Ioga en familia 12, per Maria Soledad Encalada
Ioga en familia 13, per Maria Soledad Encalada
Ioga en familia 14, per Maria Soledad Encalada
Ioga per a mares i pares, per Maria Soledad Encalada
Relaxació conscient, per Maria Soledad Encalada
Conferència:Creadors de realitats, per Marcos Bocos, master trainer NPL coach
Conferència: GesFó de l’opFmisme, per Rocío Vallejo, coach i fundadora de Grup
Trobat
Conferència: PeFtes pautes per gesFonar crisis-un diàleg intern, per Mónica
Timón, psicòloga i de l’associació Pandora.
Conferència: GesFonant les emocions per Mónica Timón, psicòloga i de
l’associació Pandora.
Conferència: Superar les pors, l’ansietat i l’estrès, per Gerard Marr
Conferència: les frustracions, per Rocío Vallejo, coach i fundadora de Grup Trobat
Conferència: Persones altament sensibles, per Gerard Mard
Conferència: Canviar de vida amb 5 pel·lícules i 5 llibres, per Gerard Mard
Conferència: gelosia i enveja
Conferència: les 4 autoesFmes
Conferència: com potenciar la teva autoesFma, per Gerard Mard
Conferència: com meditar eﬁcaçment, per Gerard Mard

-

Conferència: Com prendre decisions, per Marcos Bocos
Conferència: L’autoexigència, per Rocío Vallejo
Conferència: els prejudicis, per Gerard Mard
Conferència: la culpa, per Gerard Mard

#jugadesdecasa : Diferents jocs culturals que anireu veient a les xarxes pel cap de
setmana. Si seguiu els posts al facebook, twiBer o instagram podreu veure totes les
preguntes i respostes.
- TRIVICANDEU: Diferents preguntes per conèixer la història del centre cívic i de la
Familia Deu.
- Les 7 diferències: Signiﬁcat de les pintures de la capella del centre
- Trencaclosques: Signiﬁcat d’una pintura d’ornamentació de l’interior del centre
cívic.
- Objectes ocults: Trobar aquells objectes que són un tret caracterís.c del centre.
- Sopa de lletres: Corrents ards.ques relacionadles amb l’època del centre cívic i
per proximitat en el temps.
- Roda de lletres: amb l’objec.u de conèixer arquitectònicament, història i molt
més de Can Deu.
- Joc numèric Jazz
- Apren de la música Jazz
- El modernisme amagat 1
- El modernisme amagat 2
- El modernisme amagat 3
- El modernisme amagat 4
- Quin objecte no encaixa en la imatge: Trobar aquells objectes que són un tret
caracterís.c del centre.

#jazzdesdecasa : Aquest any comença el cicle des de casa, mai millor dit, ja que
malauradament no vam poder iniciar-lo el 2 d’abril. En la llista de reproducció que
hem creat, podreu veure aquells vídeos dels propis músics del cicle com altres
propostes que ens envien i que anirem penjant-los en aquesta llista després de
publicar-ho a les xarxes.
Actualment hi podeu trobar:
- August Tharrats Trio

-

Slalom Trio
Marc Ferrer Trio , Bella Ciao
Johnny Big Stone & the Blues Workers Feat Artem Zhulyev
Pol Prats
Marc Ferrer Trio , We’ll be together again Marc Ferrer Trio Feat Marian Barahona
& Paul Evans
Magic Island amb Maria Puertas tuba, Eduardo Neto bateria i Artem Zhulyev saxo
Pete’s Band
Potato Head Jazz Band
La Maﬁa del saxo
Sweet Marta & the Blues Shakers
Big Band Maresme i Pep Plaza
Dangerous Woman amb Johnny Big Stone & the Blues Workers feat Artem
Zhuliev
Wax&Boogie

- BLUES DON'T BOTHER ME" David Maxwell by POYO MOYA Blues Trío
- JOHNY BIGSTONE & SWEET MARTA Midnight special
- Curiositats de la música Jazz 1
- Curiositats de la música Jazz 2
- Curiositats de la música Jazz 3
- Curiositats de la música Jazz 4
- Curiositats de la música Jazz 5

#tradicionsdesdecasa : En aquesta secció podeu veure tot allò relacionat amb la

cultura popular.Tot aixó i més ho podreu trobar a la llista de reproducció que hem
creat.
A dia d’avui podeu trovar el següent:
- Orígens de la Mona de Pasqua, a càrrec de Mª Victòria Garcia
- La Mona de Pasqua en l’actualitat, en diferents ciutats i països, a càrrec de Mª
Victòria Garcia
- Video tutorial mona de Pasqua tradicional
- Les caramelles, a càrrec de Mª Victòria Garcia
- Montserrat, a càrrec de Mª Victòria Garcia
- Dia de la mare, a càrrec de Mª Victòria Garcia
- Sant Ponç, a càrrec de Mª Victòria Garcia
- La festa del Cors Muts
- L’ou com balla a carres de Mª Victòria García
- La revetlla de Sant Joan

-

La revetlla de Sant Pere
Les havaneres
Escaldàrium
Festa de la Mare de Déu del Carme
Curiositats i llegendes: portes
Curiositats i llegendes: claus
Curiositats i llegendes: amulets
Curiositats i llegendes: dracs i foc
Curiositats i llegendes: espantabruixes
Curiositats i llegendes: ràfecs pintats
Curiositats i llegendes: creus i galls
Danses tradicionals catalanes: el ball dels cavallets
Danses tradicionals catalanes: el ball dels cercolets
Danses tradicionals catalanes: el ball de faixes
Danses tradicionals catalanes: el ball dels pastorets
Danses tradicionals catalanes: el ball dels cascavells
Danses tradicionals catalanes: el ball de moixiganga
Danses tradicionals catalanes: el ball del patatuf
Sant Nin i Sant Non
La festa del cànFr
La festa de’n Toca Sons
La festa de Sant Roc
Elements tradicionals catalans: els castellers
Elements tradicionals catalans: els falcons
Elements tradicionals catalans: els trabucaires
Elements tradicionals catalans: el ﬁscorn
Elements tradicionals catalans: l’acordió diatònic
La festa de la cabra d’Or
La imatgeria fesFva, el besFari: El lleó de Barcelona
La imatgeria fesFva, el besFari: El bou de Barcelona
La imatgeria fesFva, el besFari: La mulassa de Barcelona
La imatgeria fesFva, el besFari: La Tarasca de Barcelona
La imatgeria fesFva, el besFari: L’ Àliga de Barcelona
La imatgeria fesFva, el besFari: la Víbria de Barcelona
La imatgeria fesFva, Capgrossos i nans: Capgrós Ildefons Cerdà
La imatgeria fesFva, Capgrossos i nans: capgrós Macers de la ciutat
La imatgeria fesFva, Capgrossos i nans: Capgrós Narcís Monturiol
La imatgeria fesFva, Capgrossos i nans: Capgrossos de la Coordinadora de
gigantes de Barcelona
La imatgeria fesFva, Capgrossos i nans: Nan Cu Cut de la Plaça Nova
La imatgeria fesFva, Capgrossos i nans: Capgrossos de ballets de Catalunya

-

La imatgeria fesFva, Capgrossos i nans: Nan Avi del Barça
Dolços tradicionals: Borregos de Sant Pere
Dolços tradicionals: Bisbalencs
Dolços tradicionals: Bufats del Vendrell
Dolços tradicionals: Taps de Cadaqués
Dolços tradicionals: pasFssets de la iaia Blasa de Tortosa
Dolços tradicionals: Les Savines de Cervera
Dolços tradicionals: Teules de Santa Coloma de Farners

#poesiadesdecasa : Si us agrada escriure o recitar envieu-nos un video o
fotograﬁa via WhatsApp al 934101007. Amb tot el que ens heu enviat vem fer una
gran diada de Sant Jordi, que podeu veure dins de la llista de reproducció .
- Celebració de Sant Jordi
- Setmana de la poesia, 24 te quieros para un amor
- Setmana de la poesia, Ida y vuelta a Nueva York
- Setmana de la poesia,Oh Machu Pichu, paraíso perdido de los incas
- Setmana de la poesia, per CrisFna Company

#dibuixadesdecasa : Ens podeu enviar les vostres creacions de dibuix i pintura

per WhatsApp al 934101007. Hem editat una llista de reproducció amb les fotos que
ens van arribant.

#dansadesdecasa : Hem proposat junt amb la professora Maria Soledad

transformar una acció quo.diana en una pe.ta dansa. Us animeu a par.cipar? ens
heu d’enviar un pe.t vídeo per watssap al 934101007. Recordem que perquè la
música sigui autoritzada a les xarxes, cal que agafeu música,no comercial, de pàgines
lliures de drets, com la biblioteca de youtube, vimeo entre altres.
Hem creat aquesta llista de reproducció on veureu un exemple de la proposta feta
per la professora de dansa, i els vídeos rebuts ﬁns ara per par.cipants.

#aulameteodesdecasa : En aquest apartat podreu veure tot allò relacionat amb

la meteorologia a través de la nostra llista de reproducció creada al nostre canal de
YouTube.
Fins ara podeu veure:
-Conferència: El coronavirus i el clima, a càrrec de Sergi Cárceles, meteoròleg.
-Conferència: Fenòmens meteorològics a Catalunya, a càrrec de Sergi Cárceles,
meteoròleg.

#hortdesdecasa : des de l'Aula ambiental i a través del nostre professional

Manel Font us mostrem vídeos amb consells i nocions bàsiques per tenir un hort de
casa. Els podeu seguir desde les xarxes i en la llista de reproducció creada al nostre
canal de Youtube a mida que els anem publicant.
A dia d’avui hem penjat els següents con.nguts:
- Protecció de l’hort
- Els recipients
- El substrat
- El reg
- El vermicompostatge
- Extreure l’hummus del vermicompostador
- La recol·lecta
En aquesta secció també penjem aquells vídeos o fotograﬁes que ens envieu amb el
vostre hort. Ens ho heu d’enviar per whatssap al 934101007

Setmana del Medi Ambient : us mostrem tot allò que hem fet en la setmana

de medi ambient!
- Conferència: un efocament holísFc de la moda sostenible des de l’Himàlaia
- Conferència: els humans fabriquem neurons tota la vida?
- Exposició virtual: Criatures reciclades
- Exposició virtual: Insectes
- Accions per cuidar el planeta

#experimentsdesdecasa : Teniu 3 catàlegs d’ac.vitats per fer en familia, que

corresponen a unes motxilles de préstec, que actualment no podem oferir, però que
podeu fer igualment amb material de casa.

- Catàleg d’ac.vitats EL VERD A CASA
- Catàleg d’ac.vitats PAPER RECICLAT
- Catàleg d’ac.vitats PETITS CIENTÍFICS

Envia’ns les fotograﬁes si heu realitzat alguna de les ac.vitats, per WhatsApp al
9341010107.

#fotosdesdecasa : Hem ﬁnalizat els reptes diaris! Si voleu veure totes les

fotograﬁes dels reptes entreu en aquesta llista de reproducció al nostre canal de
YouTube. Aquests són els 50 reptes fets f i de cadascun podeu veure el muntatge
que hem fet:

-

Repte 1: Vidre
Repte 2: Cuberts
Repte 3: Coses de la nevera
Repte 4: Paper higiènic
Repte 5: Coses que escriuen
Repte 6: Literatura
Repte 7: Fum
Repte 8: Raspall
Repte 9: Coses que no enganxen ni amb cola
Repte 10: Textures
Repte 11: Geometríes
Repte 12: Reﬂexes
Repte 13: Ombres
Repte 14: Imatges que representen la situació actual
Repte 15: Transparències
Repte 16: Calçats
Repte 17: Divendres
Repte 18: Verd
Repte 19: Siluetes
Repte 20: Enfocat/desenfocat
Repte 21: Pla zenital
Repte 22: Arran de terra
Repte 23: Pla Nadir
Repte 24: Pluja
Repte 25: Rugositats/cremositats
Repte 26: Blanc

-

Repte 27: Negre
Repte 28: Cel
Repte 29: Terra
Repte 30: Tapes
Repte 31: Tomàquet
Repte 32: Mesures
Repte 33: Pa
Repte 34: Cafè
Repte 35: Llet
Repte 36: Fi
Repte 37: Plantes
Repte 38: Ulls
Repte 39: Mans
Repte 40: Dits del peu
Repte 41: Begudes
Repte 42: Regla dels terços
Repte 43: PerspecFva
Repte 44: Regla del 3
Repte 45: Minimalisme
Repte 46: Patrons
Repte 47: Contrast
Repte 48: Simetria
Repte 49: Punt de contrapes
Repte 50: Regla de l’improbable

#aulaambientaldesdecasa : A través de l’Aula Ambiental us oferim aquelles
informacions que creiem que poden ser d’interés i ú.l en aquest período de
conﬁnament.
A dia d’avui podeu trobar:
- El Rusc de les Corts
- Recollida de residus, els punts verds o el servei de recollida de trastos i
mobles vells
- Serveis de neteja i manteniment de l’espai públic
- Collita dels horts dels terrats municipals per a persones en situació d'exclusió
- Nous equips de neteja per desinfectar els contenidors de residus
- Prevenir i gesFonar els residus durant el conﬁnament
- Reducció de la petjada ambiental del sector tecnològic per respondre a
l’emergència climàFca
- Jardiners/es de Parcs i Jardins fotograﬁes l’arribada de la Primavera en els parcs.

-

Reobren els mercats de pagès
Mapa online de ﬂoristeries enviament sant jordi a domicili
Dia Mundial de la Terra
Propostes per seguir gaudint de l’ecologia urbana des de casa
Com ha canviat el soroll a la ciutat amb el conﬁnament?
La natura a casa:una guia de lectura
Es reprèn el Bicing
Planta’m al balcó
Càpsula formaFva: consum responsable, ecofeminisme i canvi climàFc
Renova les teves joguines
Projectes i iniciaFves BCN+Sostenible
GesFó de residus amb malalts a casa
Podcast sobre medi ambient
Llençar cartutxos de Fnta i tòners
Contribuir a la reducció de residus
Reobren jardins de Montjuïc
Verd i ciutat
Setmana de l’Arquitectura: Biblioteca Montserrat Abelló
Obertura punts verds
Setmana de l’Arquitectura: Plaques fotovoltàiques Plaça del centre
Dia Internacional del comerç just
Més neteja en l’espai públic
Setmana de l’Arquitectura: CemenFri de les Corts
Petjada idraulica en els aliments
Setmana de l’Arquitectura: Cristalleries Planells
Concurs Internacional de roses Parc de Cervantes
Setmana de l’Arquitectura: Jardí VerFcal Josep Tarradelles
Renova la tela roba virtual
Regla de les 3 R
Voluntaris centre d’acollida d’animals de companyia
Servei de recollida de trastos i mobles vells
Estudi de ciutats amb més verd
Manifest en defensa del verde i la biodiversitat a BCN
Dia Mundial de les abelles
Claqueta i acció
Batecs de BCN
Beneﬁcis dels arbres urbans
56 empreses reben el disFnFu Biosphere en sostenibilitat del turisme
Dia Mundial de la bicicleta
Alimentació sostenible i responsable
Frases de natura 1

-

Frases de natura 2
Frases de natura 3
Frases de natura 4
Frases de natura 5
Frases de natura 6
Frases de natura 7
Frases de natura 8
Frases de natura 9
Frases de natura 10
Frases de natura 11
Frases de natura 12
Frases de natura 13
Frases de natura 14
Frases de natura 15
Frases de natura 16
Frases de natura 17
Frases de natura 18
Frases de natura 19
Frases de natura 20
Frases de natura 21
Frases de natura 22
Frases de natura 23
Frase de natura 24
Frase de natura 25
Frase de natura 26
Dia Mundial dels mars i oceans
Guia de llibres
QüesFonari medi ambient
Fotograﬁes hort de Can Deu
Cuidem el planeta
Biodiversitat
Desﬁlada Renova la roba
Dia Mundial de les tortugues marines
Campanya de sensibilització de residus
Plou plàsFc
Ingerim plàsFc
On van les mascaretes?
Dia Mundial del Sol
Setmana de l’energia
La vida marina
Protegeix l’oceà

-

-

mascaretes
Respectem Collserola
Ocell que va inspirar el logo de twiBer
Dia Mundial de l’Arbre
En bici per Collserola
Les meduses
Coberta verda al Museu de Ciências Naturals
Les 7R de l’economia circular
Residu Zero
Obertura de Parcs i Jardins de la ciutat
Dia Internacional Lliure de Bosses de PlàsFc
Recomenacions sanitàries si vas en bicicleta
GesFó de residuos covid
Setmana de medi ambient resum
Dia Internacional de la Conservació del Sòl
AcFvitat presencial. consum responsable, com posar-lo en pràcFca
Nous horaris punts verds
El verd urbà a Barcelona
Les burilles font de residus
AcFvitat presencial: moda sostenible
La ﬁebre del oro
Boniﬁcació ús de punts verds
nou clavagueram i gesFó de l’aigua
On llencem les tovalloletes?
Fotograﬁes parcs naturals 1
Fotograﬁes parcs naturals 2
Fotograﬁes parcs naturals 3
Fotograﬁes parcs naturals 4
Fotograﬁes parcs naturals 5
Fotograﬁes parcs naturals 6
Fotograﬁes parcs naturals 7
Fotograﬁes parcs naturals 8
Fotograﬁes parcs naturals 9
Dia Internacional de la defensa de l’ecosistema del manglar
18 espècies d’ocells
Rebutja els plàsFcs d’un sol ús
planta fotovoltaica integrada a la coberta de l'institut Dr. Puigvert
Jardins de Barcelona oberts
Dia Internacionals contra els assajos nuclears
Dia Internacional dels orangutans
Joc sobre els orangutans

- Neteja i platja
- Dia International dels pobles indígenes

#informemdesdecasa : En aquest apartat englobem totes aquelles
informa.ons que puguin ser d’interés daban la Covid19.
A dia d’avui podeu trobar:
- Conﬁnades, no soles
- Barcelona cuida
- Consells per als qui s’hagi de desplaçar a la feina i la tornada a casa
- Plataforma Recerca Kids Corona Hospital Sant Joan de Deu
- Classes parFculars online music professional Pep Rius
- L’equip de direcció i coordinació del centre us parlen
- Classes parFculars online music professional Chino
- Llibreries obertes
- CerFﬁcat mobilitat per a persones voluntàries
- Casal esFu Jazz Jugat
- Adolescents i joves a casa
- SorFda al carrer menors de 14 anys
- Bon ús de les xarxes per part dels infants
- Betevé i pel·lícules infanFls
- Tutorial Instagram enllaços
- La ONU deﬁneix la música jazz
- Horaris sorFdes al carrer
- SorFda a l’exterior per acFvitat •sica
- Obertura establiments de menys de 400 m2
- Mesures de prevenció per a les xarxes solidàries davant la covid-19
- Guia per inscriure’s en el línia centres cívics
- Campanya comer de barri
- Distància de seguretat quan es fa esport
- Mesures sorFdes adults
- Ús correcte noves tecnologies
- Xarxa d’aliments les Corts
- Ciberassetjament
- Voluntariat per la llengua
- Pel·lícules infanFls a betevé
- Dia internacional dels museus
- Els centres cívics des de casa
- Noves mesures sanitàries
- Live fotograﬁa i gastronomia

-

Jornades virtuals: miradas polièdriques a les violències de gènere
Seguiment YouTube
AMPA Unides Les Corts
Platges obertes. Mesures
Consells per al transport públic
Mesures àrees de joc infanFls
Novetats fase 2
Ús obligatori de mascaretes
Reobertura
Evitem aglomeracions a les platges
Servei a domicili Mercat de les Corts
Protegim la gent gran
Queda amb amics, però que corri l’aire
Retorn de tallers
Precaucions per Sant Joan
Sant Joan amb responsabilitat
Consells transport públic
àrees obertes de jocs infanFls
Compra al barri
EsFu amb prevenció
Sales d’estudi obertes
Programació juliol
Centres Socials Oberts
Platges segures
Controls als aeroports estatals
Cap de setmana previ PAU
Pel·lícules infanFl en obert BTV
Horaris cafeteria
AcFvitat presencial setmana de l’eròFca
inscripcions tallers de juliol
Evitem aglomeracions al mercat
Obertura del centre de tardes
La cultura i la tecnologia no estan renyides
Ús de la mascareta obligatòria
Respectem les mesures als mercats
Pel·lícules btv en obert
Servei de suport psicològic
Ús de mascareta
Curiositats del jazz 1
Trobades amb familiars i amics a casa
Recomenacions sorFr del domicili

-

Com mantener la alar més fresca
La seguretat en la calor
Cinema amb el carnet de biblioteques
Atenció sanitària sense desplaçament
Dia de la relaxació
Evitem els contagis
Funicular de Vallvidrera

