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RECOMANACIONS DISPONIBLES AL e-BIBLIO I AL e-FILM 

El portal de préstec digital de la Xarxa de Biblioteques garanteix l’accés als continguts 
electrònics de manera legal. L’eBiblioCat és el portal de préstec de continguts digitals de la 
Xarxa de Biblioteques que funciona igual que la vostra biblioteca habitual, però a través de la 
xarxa. Conté més de 100.000 títols als que podeu accedir-hi a través de l’ordinador o del 
dispositiu mòbil.  

El seu funcionament és molt senzill: primer cal que us identifiqueu amb el vostre número de 

carnet de la biblioteca i la contrasenya. Quan decidiu què voleu agafar en préstec, heu de triar 

entre descarregar-ho o veure-ho en línia. Els llibres es poden llegir durant 21 dies, i les revistes, 

pel·lícules i altres elements audiovisuals estan disponibles un sol dia. 

https://catalunya.ebiblio.es/opac/?locale=ca#index 

Recomanacions diàries al Facebook de la biblioteca i al twitter fetes pel personal de la 

biblioteca:  

https://www.facebook.com/BibliotecaRFJCastelldefels 

https://twitter.com/bibliotecarfj 

https://bibliotecavirtual.diba.cat/castelldefels-biblioteca-ramon-fernandez-jurado 

Infantil  
 
No me cuentes cuentos 100 mujeres españolas que cambiaron el mundo 

y el cuento 

Hay un montón de mujeres extraordinarias, está demostrado. Y algunas 

están asombrosamente cerca. Este libro recoge, en forma de cuento, las 

vidas extraordinarias de cien mujeres españolas. Gloria Fuertes, Alaska, 

Carmen Balcells, Montserrat Caballé, Lola Flores, Margarita Salas, Rosalía 

de Castro y muchas más mujeres que cambiaron el mundo. Nuestro 

mundo. 

Las figuras de 100 mujeres de diversos campos son reivindicadas a la luz de su influencia en el 

mundo contemporáneo, resaltando la importancia de su presencia pionera para performar una 

realidad social más igualitaria. 

 El gran libro de la mitologia. Rosa Navarro. Montena 2019 

¿Te imaginas una diosa que nace cuando cae sangre de su padre sobre el 

mar? ¿Y un mundo en el que la prisión está en el centro de la tierra? 

 

El universo de la mitología griega está repleto de leyendas que jamás 

hubieras imaginado. Los dioses dominan el cielo y la tierra, incluso el 

inframundo, donde vagan los muertos. Son dueños del destino de los humanos y a veces 

juegan con nosotros, pero los mueven las mismas pasiones. Rosa Navarro selecciona los mitos 

imprescindibles.  

https://catalunya.ebiblio.es/opac/?locale=ca#index
http://catalunya.ebiblio.es/ayuda/E0360/ca/introduccio.htm
https://catalunya.ebiblio.es/opac/?locale=ca#index
https://www.facebook.com/BibliotecaRFJCastelldefels
https://twitter.com/bibliotecarfj
https://bibliotecavirtual.diba.cat/castelldefels-biblioteca-ramon-fernandez-jurado
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El libro antiaburrimiento Ilustrado por Scott Garrett. Andy Seed  

Es el libro perfecto si quieres tener un montón de ocurrencias para 

compartir con tus amigos o tu familia. Sus páginas están repletas de 

chistes, juegos de palabras, retos creativos, tests alocados, curiosidades 

increíbles, listas de los temas más disparatados… ¡y un montón de 

propuestas y pasatiempos más! Así pues, despierta tu imaginación y 

prepárate para pasar horas y horas de diversión con tus amigos o tu 

familia. ¡Nunca más volverás a aburrirte! 

 

 No hay planeta B. Cuidemos la vida en la Tierra. Eva Saldaña ,  

¡Cuidemos la vida en la Tierra! Gaia está preocupada, sabe que la 

Tierra necesita ayuda urgente, pero ¿qué puede hacer una niña como 

ella frente a la emergencia climática de todo un planeta? 

Por suerte, su abuela Lila sabe cómo ayudarla: desde su cabaña 

mágica viajarán a lugares remotos y descubrirán las historias de 

aquellos pueblos que ya plantan cara al problema del clima. Con valor, ilusión y 

empoderamiento hay soluciones a todos los problemas, por grandes e inabarcables que 

parezcan. 

Un álbum con el que Eva Saldaña, activista de Greenpeace España, y Mathias Sielfeld ponen de 

relieve la profunda conciencia climática de una nueva generación de pequeños activistas. 

 

Cinema i Música  

Uno, dos, tres. dir. Billy Wilder, 1961, Estats Units, 108 min. 

Berlín, anys 60. El representant de Coca-Cola en la RFA rep l’encàrrec del 

cap de l’empresa de cuidar de la seva filla que acaba d’arribar a la ciutat. 

Eludint la vigilància, la noia escapa i... acaba casada amb un jove 

comunista de la RDA! Però aquest no és més que el primer d’un seguit 

d’embolics. Una comèdia de ritme vertiginós i diàlegs corrosius, i una 

intel·ligent sàtira a les polítiques de la Guerra Freda, on no se salva ningú. 

 
 
Impressions of Jacqueline du Pré. 
 
Considerada encara avui com una de les millors concertistes de la 
història, la violocel·lista anglesa Jacqueline Du Pré (Oxford, 1945 - 
London, 1987) va ser guardonada amb el premi BRIT per la seva 
interpretació dels concerts per a "cello" de Sir Edward Elgar, que 
podem gaudir en aquest enregistrament d'EMI 2005, on s'hi recullen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Special:Search?search=Andy Seed
http://es.wikipedia.org/wiki/Special:Search?search=Eva Salda%F1a
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igualment concerts per a violoncel de Joseph Haydn i Ludwig van Beethoven, acompanyada en 
cada cas per la London Symphony Orchestra, l'English Chamber Orchestra i els excelsos Daniel 
Baremboim i Pinchas Zukerman al piano i al violí, respectivament. 
Afectada per una esclerosi múltiple que el 1972 la va forçar a concloure la seva brillant carrera, 
Du Pré atacava les peces amb un estil generós i, a parer de molts crítics, hipnotizant, 
il·luminant el seu domini tècnic amb un somriure obert, així com oberta era l'abraçada a 
l'instrument.  
 

La Máquina del Tiempo, dir. H. G. Wells, Austral, 2019 / Sportula, 2015 
 
Un viatge en el temps, a l’any 802.701, per descobrir que el futur és un 
terrible paradís on viuen dues espècies antagòniques, els elois i els 
morlocks, resultants de milers d’anys d’evolució marcats per les guerres, 
les devastacions, les injustícies socials i la inhumanitat. Un clàssic de la 
literatura de ciència-ficció, escrit l’any 1895 i reflex de les greus 
desigualtats socials de l’època. 
 
 

 
 

For Bird with love 
 
Desembre de 1989. La ballarina Judith Jamison rep l'encàrrec de succeir 
el seu mestre, fundador de l'Alvin Ailey American Dance Theater, 
recentment traspassat.  
En aquest document únic, la directora artística emèrita de la companyia 
comparteix el repte i la il·lusió de donar continuïtat a un projecte únic en 
el seu gènere. Recollia, així, la voluntat de transmetre a les generacions 
futures el llegat de la comunitat negra en l'art de la dansa i de fer-ho amb 

l'exigència tècnica i la generositat que el propi Ailey sempre va voler imprimir a la seva obra. 
"For Bird-With love" és l'homenatge, alhora fraternal i devocional, del gran coreògraf al 
jazzmen Charlie Parker, "The Bird". Jamison afirma, i així ho expressa la riquesa de la posta en 
escena que més endavant podem gaudir, que la intenció era superar la tragèdia vital del famós 
trompetista i reivindicar el seu geni i la seva capacitat d'innovació. Davant els nostres ulls es 
desplega el  retaule de l'experiència del jazz més enllà del tòpic racial. 
 

 Guia del autoestopista galáctico, dir. Garth Jennings, 2005, Regne Unit-

Estats Units, 110 min. 

Un dijous a l’hora del dinar, la Terra és devastada per poder construir la 

nova súper autopista espacial. Arthur Dent, fart de tot, abandonarà el 

planeta al costat del seu amic alienígena Ford Prefect. Tots dos, fent 

autoestop, s’embarcaran en una de les naus espacials de la flota Vogona. 

Aquest és el desenfrenat inici d’aquesta saga de ciència-ficció plena 

d’humor mordaç (molt anglès) i de situacions inversemblants, escrita per Douglas Adams. 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://calisphere.org/item/a6698961a9d92bae8e549a7fa2587151/&psig=AOvVaw3AUZFxF8PUaB52WGKH275j&ust=1587027003101000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjXwbmG6ugCFQAAAAAdAAAAABAE
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Mon oncle, dir. Jacques Tati, 1958, França-Itàlia, 120 min. 

Gérard, el fill dels Arpel, s’avorreix com una ostra en el seu entorn fred i 

invariable. El nen només aconsegueix divertir-se quan el seu oncle, M. 

Hulot, un curiós personatge totalment inadaptat als nous temps, 

l’acompanya a l’escola o a passejar pel modest barri on viu, un món molt 

diferent del seu: alegre, vivent i allunyant de la fredor de la nova vida 

moderna. Una gran comèdia, replena de gags antològics. 

 

Novel·la juvenil  
 

La Balada del funicular miner de Pau Joan Fernàndez 

La necessitat d’un canvi de vida, secrets del passat, la llegenda d’una fera 

salvatge que ronda a les nits, personatges estranys i enigmàtics..., en 

l’entorn d’una vall de muntanya travessada per l’ombra d’un vell funicular 

miner, vestigi d’un passat difícil. Estimulants ingredients d’una novel·la de 

misteri que enganxa des de la primera pàgina. Premi Gran Angular i Premi 

Crítica Serra d’Or 2013. 

 

El noi de Paper de Jordi Folck. 

No hi ha que perdre mai la imaginació!!!! 

D’un vell matrimoni de llibreters neix un fill de paper amb serpentines per 

cabells i llàgrimes de confeti. El noi de paper és un nen de cos fràgil, però 

amb una enorme intel·ligència i sensibilitat, perquè està creat des de les 

millors pàgines de la literatura mundial. No serà fàcil per a ell sobreviure en 

el nostre món, governat per l’aparença física i on els valors humans estan cada cop més 

menyspreats.  

Un ocell de paper, com a veu de la seva consciència, li servirà de guia i narrador de la seva 

aventura vital. El noi de paper, a poc a poc, descobrirà algunes de les seves habilitats; gràcies a 

la papiroflèxia en té prou amb la voluntat per transformar-se en qualsevol cosa: un vaixell, un 

avió, una flor… Però molts perills estan a l’aguait quan es descobreix el que pot fer, i molts 

voldran aprofitar-se’n per convertir-lo en l’estrella d’un circ o en el prototip d’un exèrcit de 

soldats de paper. 
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Adults 

Quiéreme cuando menos me lo merezca... porque es cuando más lo 

necesito: Una guía para padres y maestros de adolescentes de Jaime 

Funes. 

Aquest llibre ens parla de les principals incerteses educatives que sovint 

tenen els pares i els docents en relació amb la sobreprotecció, el paper de 

l'escola, l'equilibri emocional i la comprensió de la societat. Intenta 

resumir criteris i reflexionar per ajudar-nos a viure activa i positivament 

amb els nostres adolescents. Un llibre que, sense voler alliçonar, ens 

inspira i ens permet escoltar la seva veritable veu. 

Per saber més sobre l'autor: http://jaumefunes.com/ 

 

Premonicions d’Emili Bayo 

El dia que en Jan fa 16 anys rep un regal molt especial, una capsa de fusta 

amb tres pedres i una nota que hi diu: "Si la genètica és justa, sabràs què fer 

amb aquestes pedres". 

 No porta remitent i tot el que sap és que fa dotze anys algú va deixar aquest 

paquet preparat, i que dotze són precisament els anys que han passat des de 

la mort del seu pare, Però quin significat té? En Jan fa temps que té somnis premonitoris, fins 

ara no hi ha donat gaire importància però cada vegada passen coses més extranyes i 

inexplicables que tenen relació amb el passat del pare i la seva misteriosa mort. Per resoldre-

ho haurà d'aconseguir desxifrar el secret de les tres pedres. 

 

¿Cuánto pesan las nubes? de David Calle 

 

Quant pesen els núvols? A quina temperatura bull l'aigua al cim de 

l'Everest? Quants megapíxels té l'ull humà? Quina llei física incompleixen les 

naus de Star Wars? Per què l'univers i la teva habitació sempre tendeixen al 

màxim desordre? 

Aquestes són algunes de les coses que descobriràs de la mà de David Calle 

que amb un llenguatge col·loquial però totalment rigorós pretén contagiar-nos la seva 

curiositat per la ciència. 

David Calle és conegut pels seus vídeos de youtube amb els que ajuda a alumnes de tot el món 

a entendre les matemàtiques i d’altres ciències. A l’any 2017 va ser finalista del Global Teacher 

Prize i ha estat considerat per la revista Forbes com una de les persones més creatives. 

Llegir aquest llibre només t’ocuparà el 0,0005% de la teva vida, entre 7.200 i 14.400 segons. 

Què esperes per llegir-lo? 

 

http://jaumefunes.com/
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El baile del reloj d’Anne Tyler 

La ganadora de los premios Pulitzer, National Book Critics Circle y 

Pen/Faulkner regresa con una novela íntima y conmovedora. 

Pocos pero significativos son los momentos que han marcado la vida de 

Willa Drake: la desaparición de su madre a los once años, casarse a los 

veintiuno y el accidente que la dejó viuda a los cuarenta. Cuando recibe 

una inesperada llamada, Willa decide abandonar todo e ir en la ayuda de 

la exnovia de su hijo, quien ha sido gravemente herida. La espontánea 

decisión de cuidar de esta mujer, de su hija de nueve años y de su perro la llevarán a explorar 

un territorio desconocido: el de elegir su propio camino. 

 

¿A quien vamos a dejar morir? Sanidad pública, crisis y la importancia 

de lo político de Javier Padilla. 

En una época en la que solo se habla de salud y sanidad para reclamar 

más infraestructuras, más prestaciones, más servicios, más 

profesionales, más, más, …, se hace preciso hacer una parada para poner 

en el centro el valor de los sistemas públicos de salud en un momento en 

el que, tras la destrucción de todo lo que los rodea (precarización laboral, 

emergencia climática, crisis de cuidados, …), son vistos como el siguiente 

reto de las dinámicas de captura de lo público.Este libro plantea qué 

sociedad puede permitirse pensar una sanidad pública para las próximas décadas, y qué 

sistema público de salud puede aportar algo a una sociedad que ha de transformarse para 

resistir y cambiar las dinámicas de precarización y crisis permanente del sistema económico y 

social.  

 

El arte de ser un desastre de Jennifer McCartney 

Si eres de los que les gusta dejar las cosas por medio, nunca encuentras el 

mejor momento para ponerte a limpiar, te cuesta desprenderte de 

aquellas camisetas que hace años que no te pones y cuando oyes el 

nombre de Marie Kondo te entran todos los males, este es tu libro. 

El arte de ser un desastre de Jennifer McCartney revindica, en tono 

humorístico, el arte del desorden y la acumulación. ¿No es cierto que la 

ciencia dice que las personas desordenadas son las más creativas? 

En este libro no vais a encontrar la fórmula del orden, ni el secreto de la felicidad, pero tanto si 

si sois desordenados o no, creativos o no, encontrareis un rato de lectura entretenida. ¿Y eso 

os parece poco? 
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Km 123 d’Andrea Camilleri  

Novel·la negra que arrenca amb una trucada de mòbil i un intent 

d'homicidi. La narració et va situant a la història amb un seguit de 

converses dels personatges, trucades telefòniques, missatges de text i 

cartes, on ens anirem  assabentant  d'un complot de venjança i assassinat. 

Ester és qui truca; qui no respon és Giulio que acaba de ser traslladat a 

l'hospital en estat greu, ha tingut un accident en el kilòmetre 123 de la via 

Aurelia de Roma. No obstant qui connectarà el telèfon és Giuditta, la dona 

de Giulio, qui lògicament no sap res d'Ester. Un testimoni afirma que l'accident de Giulio ha 

estat en realitat un intent d'assassinat, per la qual cosa la recerca serà assignada al perspicaç 

inspector de policia criminal Attilio Bongioanni, qui haurà d'enfrontar-se a un cas en el qual res 

és el que sembla. 

 

Lágrimas de sal: la historia de un  médico de Lampedusa  de Pietro Bartolo 

Pietro Bartolo, médico de Lampedusa, atiende cada día a la gran cantidad de 

africanos que cruzan el Mediterráneo intentando llegar a un país que les 

acoja huyendo de las penurias de sus países de origen. 

De todas estas miles de historias, junto con la periodista Lidia Tilotta, ha 

hecho una pequeña selección, representativa de la tragedia diaria de la que 

es testigo. 

 

Aglutinació de Joan Jordi Miralles 

En aquesta novel·la, Joan Jordi Miralles torna a explicar-nos la vida i les 

vicissituds d’un personatge perdut d’una forma crua i despietada, amb el 

rerefons del Londres d’avui en dia com a exemple de tots els mals, 

despersonalitzacions i xacres del nostre món occidental. En certa manera, la 

novel·la sembla una variació de la seva novel·la Una dona meravellosa, tot i 

que més cosmopolita i amb més glamur, distant i sense moralina però en el 

fons romàntica. En aquest cas, el personatge fuig d’una història tràgica mentre que a Una dona 

meravellosa, la cosa és molt més prosaica i patètica, per tant, molt més creïble i realista. La 

novel·la està ben escrita tot i que a vegades utilitza un estil recargolat i amb floritures que no 

venen a tomb i és bastant previsible. M’ha fet pensar en la novel·la Il·lusions perdudes de Ponç 

Puigdevall, més difícil de llegir i amb uns escenaris provincians on transcorre l’acció (Platja 

d’Aro a l’hivern i Gijón!) que aguditzen la sensació d’opressió ... riu-te’n de Londres i el Soho. 

D’en Miralles encara n’esperem la GRAN obra. 

 

 



Recomanacions disponibles e biblio i efilm  4

 
Hasta la gente menos flexible puede hacer estiramientos: un plan de 4 

semanas para alcanzar una salud asombrosa d’ Eiko 

El revolucionario programa de estiramientos de la reina de los splits, cuyos 

beneficios ya conocen un millón y medio de personas en Japón.  Este 

programa de cuatro semanas reivindica los sorprendentes beneficios que 

tiene para la salud hacer apenas cinco minutos al día de unos estiramientos 

concretos llamados splits. 

Convertido en un fenómeno de masas en Japón, este libro, tan útil como sencillo, nos enseña a 

mejorar la circulación, evitar lesiones en las articulaciones, tonificar los músculos de las 

piernas, mejorar el equilibrio y acabar (a cualquier edad y sin importar nuestra condición física) 

con las molestias causadas por la rigidez muscular. 

Ahora, gracias a Eiko, la «reina de los splits» en Japón, podremos olvidarnos de los dolores en 

la parte baja de la espalda y la hinchazón de los pies, endurecer el vientre, fortalecer las 

articulaciones de la cadera... y muchos más. ¡Con una rutina de cincominutos al día 

conseguiremos unos increíbles resultados en tan solo cuatro semanas! 

Desde la página uno. Imposible no quedar impresionado. 

 

La reina roja de Victoria Aveyard 

En una sociedad dividida por el color de su sangre, los Rojos viven bajo el 

poder de los Plateados, una élite cerrada y privilegiada cuyos miembros 

tienen habilidades sobrenaturales. 

Mare Barrow sobrevive gracias a pequeños robos y teme sufrir la misma 

fortuna que muchos rojos, ser enviada a la guerra.Un día, el azar la lleva a la 

corte y allí se descubre que pese a ser roja tiene poderes especiales. Convertida en una 

anomalía atrae la atención del rey y Mare pasa a vivir en el mundo de plata. Pero ella sigue sin 

ser una plateada y, de manera secreta, decide ayudar a la Guardia Escarlata, un grupo que 

prepara una rebelión. 

La reina roja es el debut literario de Victoria Aveyard y es la primera parte de una tetralogía 

distópica, llena  de fantasía, aventura y amor. En e-biblio encontrarás los cuatros volúmenes: 

La reina roja, La espada de cristal, La jaula del rey y Tormenta de guerra.  
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El far de Ma. Carme Roca 

“No era la primera vegada que s’escapaven al far, aquell far que havia 

quedat cec i agònic, però sí que seria l’última”. Així comença la novel.la de 

Ma. Carme Roca, guanyadora del premi Prudenci Bertrana de novel.la 2018.  

El far és aquell emblemàtic far de metall que des de l’any 1864 fins al 1961 

s’erigia a l’illa de Buda i que podem considerar com un personatge més 

d’aquesta novel·la plena d’amor, intriga, venjança i secrets familiars. I és que durant una 

celebració familiar, la Diana s’adona que la seva mare, la Cinta, no és la persona que sembla i 

sospita que amaga un secret. La Diana decideix que ha arribat el moment de descobrir la 

veritat i conèixer el pes que té el passat en la seva família. Podeu veure a la Maria Carme Roca 

comentant el seu llibre al programa Tens un racó dalt del món, la trobareu a partir del minut 

set. 

https://www.youtube.com/watch?v=tVoYXBsXtPQhttps://www.youtube.com/watch?v=tVoYX

BsXtPQ 

 

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

