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ENS ADHERIM A LA CAMPANYA #TheShowMustGoOnON 

“Evitem tot contagi excepte el de la bellesa”,  
director de la Galleria degli Uffizi, Eike Schmidt. 

 

Durant aquests dies de suspensió de l’activitat cultural als nostres equipaments, 
adoptada per tal de prevenir l’extensió del coronavirus SARS-CoV-2, ens adherim a la 
campanya iniciada pel Teatre Lliure, #TheShowMustGoOnON, l’espectacle ha de 
continuar! (encara qui sigui on-line).  

Us oferim una sèrie de continguts digitals accessibles des de les xarxes 
socials: youtube, twitter i instagram, recursos culturals d’estar per casa! I que també 
anirem compartint des de les nostres xarxes socials. 
 
ARTS ESCÈNIQUES (TEATRE, DANSA I CIRC) 
 
Teatre Lliure: des dels primers dies del confinament el Teatre Lliure ofereix activitats 
en format digital. Va començar amb el #lliurealsofà i ara ha presentat una 
#novaprogramaciódigital  
 

#LliureAlSofà. Es poden veure obres teatrals completes a través del seu compte 
youtube.  

 
#novaprogramaciodigital: un programa digital amb 30 artistes i vuit  
conferenciants: lectures dramatitzades, adaptacions de clàssics per a criatures, 
espectacles digitals i conferències. A més, amplia el programa d’ajudes a la 
creació amb quatre modalitats diferents per creadors, dramaturgs, artistes de 
carrers i escenògrafs. Amb #lecturesdramatitzades, #enresidència,  
#Ena(NomenNescio), #escoladepensament i #clàssicsperacriatures 
Tota la programació al següent enllaç: 
www.youtube.com/user/teatrelliure/featured 

 
 
Teatre Nacional de Catalunya: ens ofereix el TNC a casa 

#laBibliotecadelTNC: La Biblioteca del TNC, durant aquests dies excepcionals, i 
gràcies a la generositat d'Arola Editors, ofereix més de 60 llibres (clàssics, 
contemporanis, pròlegs, articles…) en format digital per llegir-los des de casa. 
www.tnc.cat/ca/aleix-aguila--orsini 



#trobadesacasa: cada divendres ens ofereix trobades en directe amb autors, 
directors i membres de l’equip artístic, per conèixer i descobrir el text i el 
procés de creació dels espectacles. Cada setmana recomanen un text que 
trobaràs a la Biblioteca del TNC en format digital juntament amb altres articles 
relacionats amb l'obra. Les trobades són a través de l'Instagram del TNC. 
www.instagram.com/teatrenacional 

 

Mercat de les Flors: també ens proposa una sèrie de recursos per gaudir des de casa. 

#retratscoreogràfics: descobreix la intimitat creativa dels artistes que han 
passat pel Mercat de les Flors les darreres temporades. 
mercatflors.cat/pensament-arxiu-i-edicions/retrats-coreografics  

#escenarisacasa: eines i recursos educatius en obert. mercatflors.cat/escenaris-
a-casa 

#reflexionsentorndeladansa: el blog del Mercat de les Flors. 
mercatflors.cat/blog 

 

Jordi Casanovas. L’autor de teatre ha creat el hashtag #coronavirusplays per animar a 
tothom a escriure monòlegs o escenes d’un màxim de tres minuts sobre el que senten i 
viuen en aquests moments de quarantena. 
https://twitter.com/i/events/1238952537082015751 

 

Carla Rovira. La dramaturga també ha volgut contribuir-hi i ha publicat en obert a 
Youtube la seva obra Màtria. 
 
Companyia La Ruta 40. Ofereix diverses de les seves produccions completes a través 
de Vimeo, com Una lluita constant, un projecte de la cia i de Carlota Subirós que es va 
estrenar a la Sala Beckett l'any 2018. 
https://www.youtube.com/channel/UCqE9ZUiUYlJ77H4nSxi67KQ 
 
Ateneu 9 barris. Aquest centre dedicat al circ en ofereix la possibilitat de veure les 
seves produccions a través de la seva web  https://ateneu9b.net/noticies/confinament 
 
 
Festival Sismògraf d’Olot. Ens proposa que ens activem el cos durant el confinament. 
Per això ens proporcionen una taula de moviments amb música de cinc minuts de 
durada, pensada per ser interpretada cada dia a casa. 
www.youtube.com/watch?v=K_9LktNTDBc&feature=emb_title 
 
Teatroteca. Aquesta mediateca, creada pel Centro de Documentación Teatral de 
l’INAEM, proporciona en streaming 1.500 obres de teatre gratuïtes. 
http://teatro.es/ca/teatroteca 
 



Nau Ivanow. Des del seu canal Vimeo ofereix algunes de les seves produccions de 
teatre i ens ofereix activitats teatrals (formació, divulgació…) Consulteu laprogramació 
i els horaris a https://nauivanow.com/es i https://vimeo.com/nauivanow 
 
Companyia Lazzigags. La companyia de teatre familiar Lazzigags ens ofereix els seus 
musicals a www.youtube.com/user/lazzigags. 
 
Zum Zum Teatre: també ens ofereix algunes de les seves produccions per gaudir-les 
des de casa. https://zumzumteatre.com 
 
El Tricicle: La companyia Tricicle ofereix cada setmana un dels seus espectacles per fer 
més lleuger el confinament. Ja s’ha ha pogut veure ‘Entretres’,  ‘Terrífic’, ‘Sit’, 
‘Manicomic’ i ‘Tricicle 20’. 
Segueix els seus espectacles a: www.youtube.com/user/ELTRICICLE/featured 
 
El Grup Focus: el grup que gestiona alguns dels grans teatres de Barcelona, se suma a 
les iniciatives per portar el teatre a casa a través del seu web ad.focus.cat/teatre-a-
casa 
 
Impro Show Home Edition: Planeta Impro treballa per seguir connectat amb el públic i 
portar-los l’humor a les seves cases. D’aquí neix ‘Impro Show Home Edition’, 
l’adaptació de l’exitòs Impro Show a través d’Instagram Live. Dos improvisadors es 
connecten tots els dimecres, divendres i diumenges, a les 22 h, per crear l’espectacle a 
partir de frases, paraules i suggeriments que la gent escriu abans i durant la connexió. 
L’activitat és gratuïta i està oberta a tothom, però s’ha habilitat un sistema de taquilla 
inversa per ajudar els actors. 
https://www.planetaimpro.com/calendario/impro-show-home-edition/2020-05-01/ 
 
 
En aquest enllaç podreu veure el recull de 40 obres de teatre 
https://beteve.cat/artic/teatre-gratis-streaming-obres-senceres/#impro 
 
 

Segueix-nos a les Xarxes! Cada dia més propostes digitals! 
 

Facebook 
 www.facebook.com/teatreprincipalvilanova 

 
Instagram 

www.instagram.com/elprincipalvilanova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ARTS MÚSICALS 
 
L’Auditori de Barcelona: 
 

#L’Auditoria casa teva: una selecció de concerts per gaudir des del sofà. 
Alguns dels concerts i continguts digitals gratuïts per passar aquests dies més 
fàcils gaudint de la música. 
www.auditori.cat/ca/lauditori-a-casa-teva 
 
#MUSICOFTHEDAYFROMEUROPE’SCONCERTHALLS: et portem a casa concerts 
des de les millors sales europees. Consulta la programació i connecta’t en directe 
als concerts a través del seu Facebook! 
www.auditori.cat/ca/music-of-the-day-from-europes-concert-halls 
www.facebook.com/auditoribcn 
 
 

Gran Teatre del Liceu: 
 

#Liceuacasa: ofereix una gran selecció de títols per gaudir online a través de la 
seva pàgina web. Entra, consulta la programació i gaudeix-la! 
https://www.liceubarcelona.cat/elliceuacasa 
 
#ElPetitLiceu: a través del seu canal youtube podreu gaudir d’una gran selecció 
d’espectacles de la programació familiar. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL96865ECCC1F75C19 
 

Palau de la Música: 
 
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 i del nostre patrimoni. 
Podeu veure i triar els concerts que ens ofereixen al següent enllaç: 
www.palaumusica.cat/ca/palau-digital_645589 
 
Metropolitan Opera House (MET): 

L’Òpera de Nova York ofereix òpera online, de manera gratuïta i de pagament, a través 
de la seva pàgina web. www.metopera.org 

 
L’Orquestra Simfònica Camera Musicae: 
L’OCM ens proposa una programació molt especial per tal que des de casa pugueu 
gaudir de l’estrena de nous vídeos amb els millors moments de l’Orquestra. 
www.orquestracameramusicae.com/estrena-de-nous-videos-al-canal-de-youtube-de-
locm 

 
Orquestra Filharmònica de Berlín:  



Ha obert l'accés al seu Digital Concert Hall, la seva sala de concerts digital. Registrant-
se amb un correu electrònic, es pot accedir a un ampli catàleg de concerts enregistrats 
i de documentals musicals. De moment, també, mantindran els concerts programats 
però sense públic i els emetran en exclusiva i de manera gratuïta a través d'aquesta 
plataforma.  
www.digitalconcerthall.com/es/home 
 

Philarmonie de Paris: 

Cada dia a les 20:30h ens ofereix un concert per gaudir des de casa. Podeu consultar 
els concerts i seguir-los a la seva web. 

https://live.philharmoniedeparis.fr/?lang=en-US 
 
Yomequedoencasa: 
 
Festival de música des de casa dels artistes directament a casa nostra, a través 
d’Instagram live dels propis artistes. 
Consulta els propers festivals i horaris a la seva web o xarxes socials. 
www.yomequedoencasafestival.com 
 
Ticketic Streaming Solidari: 
 
Davant l’emergència global que planteja la crisis del COVID-19, obrim un cicle de 
concerts solidaris en streaming per recaptar fons. Aquesta iniciativa també vol ajudar 
el món de la cultura en un moment de dificultat. Dignifiquem la seva feina i necessària 
tasca. Consulta els nous concerts i gaudeix dels concerts ja gravats a la seva web. 
https://streaming.ticketic.org 
 
Cultura Confinada: 
 
Cultura Confinada és una plataforma d'streaming que posa a disposició les eines per 
fer concerts i esdeveniments culturals en línia i cobrar per l'assistència digital. 
Connectem el projecte cultural amb els seus seguidors recuperant part de l'activitat 
econòmica que ara mateix no podem dur a terme als teatres, als auditoris, a les sales 
de concerts, als carrers o les places tal i com ho fèiem mesos enrere. 
www.culturaconfinada.com 
 
 
Catalunya Música: 
 
L’emissora de ràdio de Catalunya Ràdio, dedicada a la música clàssica i contemporania 
ens ofereix alguns dels seus programes anteriors que podeu trobar a la seva web 
www.ccma.cat/catradio/alacarta/programes/catalunya-musica 
 

#Afinats: un magazine musical diari, d’una hora de durada, totalment fet a casa. 
Ester Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau, Joan Vives i Albert Torrens pretenen 



explicar històries sobre música i fer un seguiment del sector musicals durant el 
confinament.  
https://www.ccma.cat/catradio/afinats/ 

 
 
 
iCat: 
 
L’emissora de Catalunya Ràdio dedicada a la música i la cultura emergent ens ofereix 
alguns dels seus programes anteriors que podeu trobar a la seva web 
www.ccma.cat/catradio/programes/icat  
 

#iCatacasa: Albert Miralles presenta diàriament, durant el confinament, aquest 
programa cultural que promou el sector cultural des de casa.  
www.ccma.cat/catradio/icat-a-casa/fitxa-programa/1891  

 
 
 
Revista Enderrock: 
 
La revista Enderrock, especialitzada en la difusió de la música en llengua catalana arreu 
dels Països Catalans, es distribueix mensualment a quioscos i llibreries i, de manera 
excepcional, també es pot descarregar gratuïtament, així com trobar-se en format 
digital i en obert a través de la plataforma iQuiosc.Cat 
www.enderrock.cat/noticia/21044 
 
 

#elrepertoridelcoronavirus: cada dia la revista ens fa una recull d’algunes deles 
cançons contra el confinament que pengen els artistes catalanas.   
www.enderrock.cat/noticia/21081/repertori/coronavirus/50 

 
 
Centre Artesà Tradicionarius 
 
El Tradicionàrius s’ha convertit en una plataforma de continguts folk digitals. El CAT 
també ens ofereix un confinament amb bones iniciatives de música d’arrel, a través de 
la seva web i xarxes socials. 
www.tradicionarius.cat/ca/_traddigital---l%E2%80%99impuls-del-folk-s%E2%80%99ha-
de-sentir-a-internet!/noticies/52 
 
(Destaquem) Folk&Co 

Des del 27 de març, cada dia, comparteixen 5 temes, que per alguna raó, els i 
les músics i persones expertes, consideren importants.  
Llegeix les diferents llistes al següent enllaç: 
www.tradicionarius.cat/ca/folk_co/noticies/53 
 

(Destaquem) Les llistes de l’Estradivirus a Spotify: 
#thebasementtapes: la llista dels Registres del Soterrani amb els temes que us 
hem anat proposant cada dia i dels artistes folk més internacionals de totes les 



èpoques 
https://open.spotify.com/playlist/31FlBvnTFChL9vcEPwQUio?si=QEZVDGG4TW
qpYeOvDX_8eA 
#Folk&Co: la llista de Folk en companyia inclou tots els temes que els nostres 
convidats us han proposat durant el confinament. 
https://open.spotify.com/playlist/2alaRF6ANyf2tCT7VYRsYL?si=K5DkKFITQ8q_
_g7O4_FQRw 
 

 
Segueix-nos a les Xarxes! Cada dia més propostes digitals! 

 
Facebook 

 www.facebook.com/Auditoritoldra 
Instagram 

www.instagram.com/auditoritoldra 
 

Spotify 
https://open.spotify.com/user/d0d2d27dg5nl1gwh58pwf9zhi?si=YnTmvJL5TRKuq6a1h

ulRBQ  
 
 
 
 
CINEMA 
 
Filmoteca de Catalunya 

La Filmoteca posa a disposició dels espectadors  els seus fons fílmics, documentals, 
gràfics i pedagògics. 

https://www.filmoteca.cat/web/ca/dossier/recursos-cinematografics-contra-el-covid-
19 

eFilm 

Ofereix 2.000 pel·lícules disponibles, entre ficció i documentals. Amb el carnet de la 
biblioteca cada usuari pot veure'n 8 al mes (2 a la setmana), completament gratis, 
independentment dels llibres i altres documents que es tinguin en préstec. Un cop heu 
seleccionat la pel·lícula, teniu 72 hores per veure-la, ja sigui des de l'ordinador, des 
d'una tablet o des del mòbil. Accedir-hi entrant a eBiblio.cat, iniciar sessió amb el 
número del vostre carnet de biblioteca i la contrasenya. 

https://ebibliocat.efilm.info/ca/ebibliocat/ 

 

 

Arts Visuals i Museus 
 
Varis centres expositius ens ofereixen continguts en obert en els seus portals digitals:  



 
Museu d’Art Contemporani  de Barcelona - MACBA  
Ofereix recorreguts temàtics per la seva col·lecció, que van des de les obres de dones 
artistes fins a les obres que reconeixereu perquè estan a l’espai públic. 
“Diari del confinament” un acompanyament en moments de distanciament del món a 
través d’artistes de la col·lecció MACBA i les seves obres. 
https://www.macba.cat/es 
 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB  

Podeu consultar el seu arxiu digital on s’hi poden trobar conferències, entrevistes i 
articles. Ofereix també la retransmissió en streaming d’algunes de les activitats. 

https://www.cccb.org/ca 

 

Fundació Vila Casas  

Ha engegat el projecte “Càpsules de confinament” amb l’objectiu de donar la veu als 
artistes per saber com estan vivint aquesta pandèmia: una reflexió i una imatge que 
ens ajudin a trobar una mica de llum o a fer més suportable la incertesa en què ens 
trobem. 

https://www.fundaciovilacasas.com/ca/capsules-de-confinament 

 

Fundació Antoni Tàpies 

Ofereix en obert una audioguia per algunes de les obres exposades al museu, 
propostes d’activitats educatives, i una selecció de 50 pel·lícules que representen 
l’interès d’Antoni Tàpies pel cinema.  

https://fundaciotapies.org 

 

Fundació Joan Miró 

Posa a l’abast una sèrie de recursos educatius en forma de jocs, preguntes o vídeos per 
conèixer la figura i l’obra de Joan Miró. 

https://www.fmirobcn.org/ca/activitats/families/ 

 

ACVIC Centre d’Arts Contemporànies 

Ens proposa un conjunt d’activitats creatives per a tota la família. Són activitats curtes, 
que es poden adaptar a les diferents edats dels participants. 

https://www.acvic.org/ca/miniespai/3087-14-dies-a-casa 

 



Fundació Suñol 

Col·lecció especialitzada en art contemporani, amb obres que van des dels anys 70 fins 
a l’actualitat.  A la secció “Activitats on line” podeu trobar material videogràfic, 
informació d’exposicions, itineraris visuals i propostes educatives 

https://www.fundaciosunol.org 

 

 

Museu del Disseny de Barcelona 

Al seu web podeu trobar una  visita virtual al Museu i a l’exposició “El cos del vestit” 
així com activitats educatives. A més a més cada setmana  ofereixen una selecció de 
conferències, entrevistes a comissaris de la seva Mediateca. 

https://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/ 

 

Foto Colectania 

Proposa recorreguts virtuals per les seves exposicions, també comparteix programes i 
continguts del centre i a través de les seves xarxes socials organitzen converses amb 
fotògrafs i fotògrafes. 

https://fotocolectania.org/ca/ 

 

Museo Reina Sofia 

Al seu web podeu consultar dins la secció multimèdia un gran nombre de videos i 
audios de la programació del museu i el microsite “Repensar el Guernica”, un projecte 
d’investigació que recull i presenta materials  relacionats amb el quadre. 

https://www.museoreinasofia.es/abierto-online 

 
Matadero Madrid. Centro de Creación Contemporánea  
Posa a l’abast continguts de la seva mediateca: arts visuals, música, cinema, 
conferències... 
https://www.mataderomadrid.org/noticias/matadero-sigue-online 
 
 
Centre Pompidou 
Permet descobrir les obres de la seva col·lecció d’art modern i contemporani, visites a 
les exposicions de la mà dels comissaris, activitats infantils.. 
https://www.centrepompidou.fr 
 

 



Museus i centres patrimonials de Vilanova i la Geltrú: 

A les webs dels museus i centres patrimonials de Vilanova i la Geltrú  trobareu 
informació dels seus fons, col·leccions, exposicions i activitats. 

Segueix-los a les xarxes socials per conèixer les seves propostes digitals! 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer 

http://www.victorbalaguer.cat 

https://www.facebook.com/museuvictorbalaguer/ 

https://www.instagram.com/mvictorbalaguer/ 

 

 

Espai Far de Vilanova i la Geltrú 

http://espaifarvng.cat 

https://www.facebook.com/espaifar/ 

https://www.instagram.com/espaifar/ 

 

Museu Romàntic Can Papiol 

http://www.museucanpapiol.cat 

https://www.facebook.com/museucanpapiol/ 

https://www.instagram.com/museucanpapiol/ 

 

Masia d ‘en Cabanyes - Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de 
Cabanyes 

https://masiadencabanyes.cat 

https://www.facebook.com/MasiadenCabanyes/ 

https://www.instagram.com/masiacabanyes/ 

 

Museu del Ferrocarril de Catalunya 

https://www.museudelferrocarril.org 

https://www.facebook.com/museudelferrocarril/ 

https://www.instagram.com/mferrocarrilcat/ 

 



Centre d’Art Contemporani La Sala 

http://www.lasalavng.cat 

 

Torre Blava - Espai Guinovart 

https://www.vilanova.cat/directori/detall?id=3187 

 

Jaciment Arqueològic de Darró 

https://www.vilanova.cat/directori/detall?id=28380 

 

Altres espais d’art i museus del món on es poden  fer tours virtuals o visitar 
col·leccions online: 

● Google Arts & Culture. Recull d’imatges d’alta resolució d’obres d’art de diferents 
museus del món, i un recorregut virtual pels museus on es troben.  
https://artsandculture.google.com 

● MOMA. Visites virtuals a les exposicions, activitats educatives.. 
https://www.moma.org 

● Guggenheim Bilbao. Continguts online de la col·lecció i exposicions 
https://www.guggenheim-bilbao.eus 

● Fundació Dalí. Visites virtuals per descobrir el Teatre Museu de l’artista 
https://www.salvador-dali.org/es/museos/teatro-museo-dali-de-
figueres/visita-virtual/ 

● Musée du Louvre 
https://www.louvre.fr 

● Museo del Prado 
https://www.museodelprado.es 

● British Museum  
https://www.britishmuseum.org 

● Metropolitan Museum New York  
https://www.metmuseum.org 

● Pinacoteca di Brera   
https://pinacotecabrera.org 

● Hermitage   
https://www.hermitagemuseum.org 

 

 

 

Segueix-nos a les Xarxes! Cada dia més propostes digitals! 

Centre d’Art Contemporani LA SALA 



Facebook 

https://www.facebook.com/lasalavng/ 

Instagram 

https://www.instagram.com/lasalavilanovailageltru/ 

 

 

Altres webs on mantenir-nos informats de nous recursos culturals que vagin sortint: 

● https://www.catorze.cat 
● https://www.nuvol.com 
● https://culturadigital.blog.gencat.cat 
● https://www.teatrebarcelona.com 
● https://www.timeout.cat 
● https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/recomanem/cultura-a-casa 

 
 
 

 
 
 

LA CULTURA MAI S’ATURA!  
FEM CULTURA D’ESTAR PER CASA! 

 

Àrea de Polítiques de Ciutadania   
Regidoria de Cultura 


