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Pels dies de confinament, visites virtuals

Per a aquests dies de confinament a casa us proposem diferents visites virtuals a les pàgines web de la Diputació de
Barcelona en els àmbits de Cultura, Educació, Joventut i Turisme. 

Si us és possible, no deixeu de visitar els webs de Cultura, Turisme, Educació i Joventut de la Diputació on podreu obtenir
informació, veure imatges i escoltar audios de les diferents exposicions de la corporació, de programes, projectes, visites o
recorreguts. Podeu visitar també la pàgina web de la Xarxa de Museus Locals i Barcelona és molt més, i fer, per exemple,
la visita panoràmica de 360 graus als museus de Sitges, sense oblidar els webs del Palau Güell, el Museu Marítim de
Barcelona, el CERC, el CCCB o l'Institut del Teatre.

Una altra proposta és la galeria virtual #DonesMuseuslocals que reuneix imatges d’objectes i testimonis materials i
immaterials conservats als museus locals, amb la intenció de recuperar i fer visible la memòria silenciada i el paper de les
dones en diferents àmbits i èpoques històriques. Sesne oblidar les exposicions permanentss dels #museuslocals sense
sortir de casa amb els vídeos accessibles de #laMiradaTàctil.

Els arxius municipals a casa teva

En aquest context de confinament, els arxius municipals de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona,
guanyen força virtual i posem a l’abast de tothom les actes del ple de 104 ajuntaments de la demarcació de Barcelona. El
web Arxius Municipals Digitals (AMD) té l’objectiu de facilitar l’accés, la difusió i la recerca de les actes i documents
d’òrgans col·legiats que es conserven als arxius municipals. Les actes del Ple de l'Ajuntament són una font d'informació
essencial en relació a la vida política, econòmica i social dels municipis. 

Actualment, el web de l’AMD disposa de 104 municipis i més de 261.000 actes públiques amb una cronologia àmplia que
comprèn des de l’any 1644 fins el 1970 i que representen un terç dels municipis de la demarcació de Barcelona.

Biblioteques

Tot i que les biblioteques de la Xarxa i les rutes dels 10 bibliobusos de la Diputació de Barcelona estan tancats es pot
visitar la Biblioteca virtual i realitzar els vostres prèstecs on line. S'ha reprès el servei de Pregunta a la biblioteca. Es tracta
d'un servei d'informació especialitzada en línia de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.
Aquest servei és atès per bibliotecaris que responen tot tipus de preguntes d'informació pràctica, temàtica, bibliogràfica i
d'orientació, de caràcter general i de qualsevol matèria. 

Trobareu més informació en aquest enllaç: https://bibliotecavirtual.diba.cat/politica

Educació

Durant els propers dies també podeu seguir a través de twitter capítols de la sèrie "Famílies i escola" que poden ajudar a
les famílies amb els fills a casa.

Joventut

La Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona us anima a visitar el seu web on trobareu recursos i consells adreçats
especialment als adolescents i joves per tal de seguir el confinament a casa.Trobareu un munt de recursos per fer a casa
amb adolescents i joves. N'hi ha per ta tots els gustos i de sorprenents!

Llibreria de la Diputació

Es poden realitzar consultes i comandes per correu electrònic a llibreria@diba.cat

Descobreix la natura des del sofà!

https://dibaaps.diba.cat/vus/login.asp
https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/inici
https://www.diba.cat/xarxes-socials
https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/butlletins-i-revistes-electroniques
https://www.diba.cat/directori/inici
mailto:s.premsa@diba.cat
https://www.diba.cat/es/web/cultura
https://www.diba.cat/es/web/guest/tema-turismo
https://www.diba.cat/es/web/guest/tema-educacion
https://www.diba.cat/tema-benestar-ciutadania
https://www.diba.cat/web/opc/default_xml
https://www.barcelonaesmoltmes.cat/ca/
https://www.palauguell.cat/en
https://www.mmb.cat/
https://www.diba.cat/cerc
https://www.cccb.org/ca
https://www.institutdelteatre.cat/
https://www.flickr.com/photos/patcdiba/albums/72157676871083327
https://www.diba.cat/opc/mirada_tactil
https://www.diba.cat/amd/
https://www.diba.cat/amd
https://www.diba.cat/amd/
https://bibliotecavirtual.diba.cat/
https://bibliotecavirtual.diba.cat/pregunta-a-la-biblioteca
https://bibliotecavirtual.diba.cat/
https://www.diba.cat/joventut
https://mail.diba.cat/owa/?ae=Item&a=New&t=IPM.Note&email=mailto%3allibreria%40diba.cat


4/6/2020 Pels dies de confinament, visites virtuals - Comença el Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals - Sala de premsa - Diput…

https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/-/pels-dies-de-confinament-visites-virtuals 2/2

La província de Barcelona disposa d’una extensa xarxa d’espais naturals protegits. Dels prop de cent cinquanta espais
que tenen algun grau de protecció a Catalunya, molts són a les comarques de Barcelona. Aquesta singularitat et
proporciona l’ocasió de combinar la visita a les nostres ciutats i pobles amb la possibilitat de gaudir de la natura.
Descarrega't la guia i descobreix la Natura!

En família per a quan tot passi (aviat!)

Viatjar sense contaminar és possible. Davant la creixent onada de preocupació en temes ambientals i de canvi climàtic,
cada vegada són més les persones que prefereixen viatjar sense contaminar gens o contaminant el mínim possible.
Defensores d'un turisme sostenible, fugen de cotxes, autocars, avions i creuers i, si poden triar entre diferents mitjans de
transport, sempre escullen el que té menys impacte ecològic.

Un territori amb cor rural 

Les comarques de l'interior de Barcelona amaguen molts racons on viure en harmonia amb la natura encara és possible.
Una terra que et convida a descobrir ermites, castells i vestigis històrics d'èpoques diverses. L'Anoia, el Bages, el Moianès
i Osona conformen la marca Paisatges Barcelona. Ho pots veure en aquest vídeo!

<< Tornar al llistat de notes de premsa

Cedemos las imágenes (vídeo y fotografías) a los medios de comunicación que quieran hacer uso de
ellas, siempre y cuando se cite la fuente y exclusivamente para contextualizar esta noticia.
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