COMUNICAT COMISSIÓ DE CULTURA. Activitats de lleure
Divendres, 1 de maig de 2020

Benvolgut/da company/a,
En primer lloc, i per sobre de qualsevol altra consideració, els membres de la Junta de Govern
desitgem que esteu totes i totes bé de salut en un moment que la pandèmia encara pot afectarnos. No baixem la guàrdia, cuideu-vos i cuideu a la vostra gent. Des del Col·legi farem tot allò
que estigui al nostre abast perquè la represa de la feina es faci en les millors condicions, tot i
que sembla que no ens ho volen posar fàcil, però d’això en parlarem en un altre moment.
Aquests dies d'obligatori confinament que, per sort, sembla que comencen a remetre, segur que
a molts us hauran permès disposar d'un temps d'oci del tot inesperat en altres circumstàncies.
Estem segurs que l'haureu aprofitat tan bé com haureu pogut, però tanmateix, des de la
Comissió de Cultura de l'ICALL us volem suggerir algunes alternatives per aquest inici del mes de
maig, tot desitjant que puguin ser-vos útils.
Algunes de les propostes culturals d'aquest cap de setmana llarg que hem pensat que us podrien
interessar són:
•

•

•

La Fira de Titelles per Youtube. Avui, divendres, a les 19.00h la fira de titelles oferirà pel
seu canal oficial de Youtube i durant tot el cap de setmana, MONSTERS, el que hauria
d'haver estat el primer espectacle de l’edició d'enguany. Es tracta d'un espectacle de la
companyia holandesa DudaPaiva Company i es podrà veure per primer cop a la
Península Ibèrica.
Visita virtual a l'exposició “Mat Collishaw. THE END OF INNOCENCE”, de la Fundació
Sorigué. Visita a l'exposició comentada per l'artista britànic Mat Collishaw, que convida
a reflexionar sobre la relació dels humans amb l'entorn natural i l'entorn digital. Ho
podeu gaudir des d'aquest enllaç https://vimeo.com/fundaciosorigue/matcollishawteoi
I pels amats del setè art, us recomanem la sala virtual de cinema del Funàtic:
https://www.salavirtualdecine.com/es/, on podreu veure les pel·licules Los Profesores
de Saint-Denis, La alegría de las pequeñas cosas, Especiales, Frida. Viva la Vida, entre
altres.

Bon cap de setmana,
COMISSIÓ DE CULTURA

