
#TORNAREM A LA
BIBLIOTECA

FELIÇ DIA DEL LLIBRE
2020!



Hui, 23 d’abril de 2020, celebrem el DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE I ELS DRETS D’AUTOR, i
aquest vé marcat per una paraula que ja és quotidiana al nostre vocabulari: CONFINAMENT. 

Aquest confinament, com sabeu tots de primera mà, és un període en el qual la cultura ha jugat un
paper fonamental acompanyant-nos en el nostre dia a dia amb pel.lícules, sèries, obres de teatre, música,
visites virtuals a exposicions i sobretot LECTURA I LLIBRES, convertint-se aquestos en ú dels protagonistes
principals perquè la lectura en confinament aporta uns grans BENEFICIS TERAPÈUTICS com:

* Viure noves experiències
* Ofereix temes de conversa
* Estimula la concentració
* Augmenta el vocabulari i millora l’ortografia
* Ens aporta una major curiositat per les coses i fomenta el nostre sentit crític
* Serveix de distracció per a combatre l’avorriment i l’estres

Per tant,i tenint en compte tots aquestos beneficis, la nostra recomanació de lectures virtuals que
podreu trobar en la plataforma de lectura digital eBiblio en estos dies en que #JoemquedeacasaLLEGINT i
que us ajudarà a endinsar-vos en el plaer de la lectura, és la següent:   

VIATJA AMB LA LECTURA i

A BUENOS AIRES amb… E. MALLO i BUENOS AIRES NOIR
A PARIS amb… M. MALZIEU i UNA SIRENA EN PARÍS
A ESTOCOLMO amb… S. LÄRSSON i amb LA SAGA MILLENIUM
A NUEVA YORK amb… M. Dueñas i LAS HIJAS DEL CAPITÁN
A BERLÍN amb… J.D. BEZSONOFF MONTALAT i LA BAILARINA DE BERLÍN
A LONDRES amb… A. BENNETT i LA DAMA DE LA FURGONETA
A ROMA amb… L. DAVIS i LA CAJA DE PANDORA
A ATENAS amb… P. MARKARIS i PRÓXIMA ESTACIÓN, ATENAS
A VENÈCIA amb…  D. LEON i EN EL NOMBRE DEL HIJO
A VALÈNCIA amb… F. TORRENT i SOCIETAT LIMITADA

       



Adult
• Iniciatives

✔ De la mà de l'Institut Cervantes, deu personalitats de la cultura han seleccionat i llegit
passatges breus del Quixot: Mario Vargas Llosa , José Manuel Lucía Megías, Ana
Santos  Aramburo,  Darío  Villanueva,  Carolyn  Richmond,  Luis  García  Montero  ,
Amelia Valcárcel , Ian Gibson , Juan Jesús Armas Marcelo i Victoria Camps prenen
part en aquesta iniciativa que podreu veure en Youtube. 

✔ La “Real Academia Española” (RAE) es suma a les celebracions amb una campanya
que reivindica als clàssics de la literatura espanyola, que seran els protagonistes a les
xarxes de l'acadèmia el 23 d'abril. I amb el projecte 'Còmics de la llengua',dirigit per
l'acadèmic, actor i director teatral José Luis Gómez amb deu lectures de títols de la
tradició literària espanyola i hispanoamericana que es difondran ara per Internet. 

• Còmic adult

https://www.astiberri.com/posts/astiberri-se-queda-en-casa     

https://www.normaeditorial.com/blog/?p=15981     

https://www.astiberri.com/posts/astiberri-se-queda-en-casa
https://www.normaeditorial.com/blog/?p=15981


• Algunes propostes del 23 d'abril a les xarxes 
socials



Infantil

• Contacontes de Llorenç Gimènez (YouTube). 

- El conte de Salpiconet i Salpiconeta (5:27 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=vZNh6j9FBQs 

-Les dos cabretes cabudes (6:10 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=jlZqBSvRH_U 

-Esclafamuntanyes (6:57 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=VERu58uuNm8 

-La bruixa mandonguillera (5:10 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=WfJlQ33jz54 

-El fantasma dels ulls blaus (8:26 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=EzBvgYg6dNQ 

-La mona lectora (6:58 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=gP7uEHL-CwQ 

-MOLTS CONTES DE LLORENÇ MÉS al canal YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=gP7uEHL-CwQ
https://www.youtube.com/watch?v=EzBvgYg6dNQ
https://www.youtube.com/watch?v=WfJlQ33jz54
https://www.youtube.com/watch?v=VERu58uuNm8
https://www.youtube.com/watch?v=jlZqBSvRH_U
https://www.youtube.com/watch?v=vZNh6j9FBQs


• El Planeta dels Contes (YouTube). 

-El peix irisat - companyia Tanaka Teatre (7:00 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=A6zHGBMeMyo     

                                         llibre

- “Paff, el meu amic màgic” - companyia Patawa (5:24 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=aLyGNFVHK00     

                                       llibre

- "El xai que va venir a sopar” - Alma i la mar de contes (5:40 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=IcibB7wMjZg     

                                                                          llibre

• Taller marcapàgines. 

- Tècnica origami.

https://www.youtube.com/watch?v=kajwPn7AtHQ     

https://www.youtube.com/watch?v=kajwPn7AtHQ
https://www.youtube.com/watch?v=IcibB7wMjZg
https://www.youtube.com/watch?v=aLyGNFVHK00
https://www.youtube.com/watch?v=A6zHGBMeMyo

