


SETMANA DEL 20 AL 26 D’ABRIL
 

ESPECIAL SANT JORDI I 8È ANIVERSARI DE
LA BIBLIOTECA

La biblioteca està d’aniversari. Fem 8 anys!!! 
El 23 d’abril del 2012 la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado va obrir les portes

d’un nou edifici al centre de la ciutat. En aquest temps hem treballat per ser un
servei de proximitat, evolucionant i millorant. La biblioteca vol continuar
transformant l’entorn sent un espai cultural, educatiu, de promoció de la

lectura i de cohesió social i preservant i difonent la memòria col·lectiva de la
ciutat de Castelldefels. I en aquest relat tothom té un paper protagonista.

Comptem amb tu per continuar endavant.
Gràcies a tots i totes vosaltres i per molts anys!



        eBiblioCat 
 
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.
 

Recomanacions diàries.
Al Facebook de la biblioteca i al Twitter fetes pel
personal de la biblioteca. Fes-hi Clcik!
 
 

DEL 20/04 AL 26/04

ACTIVITATS ADULTS
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#RELATSCONFITATS, #ESCRIUREDESDECASACAST 

 
La biblioteca Ramon Fernàndez Jurado us convida a
participar i compartir via twitter i en forma de
microrelat o poesia les vostres reflexions i sentiments
del “confitament” obligatori a les vostres llars. La
convocatòria està oberta a tothom, has de tenir un
copte a la xarxa social Twitter i ens has de seguir al
nostre compte @bcastelldefelsr. Persaber més pots
consultar la pàgina web de la biblioteca,  fent click
aquí.

Des de la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado continuem treballant per tal d'oferir-vos continguts, ara
més que mai la Cultura no para i està del vostre costat. Hem dissenyat una revista d'activitats virtuals
que us donen accés a continguts i idees d'activitats per ocupar el vostre temps, de manera individual o
en família.

Esperem que estigueu bé i ens retrobarem amb molta il·lusió.
 
PUNT DE LECTURA

Poesia dibuixada. 
Un projecte literari on l'art, la poesia i l'audivisual es
fusionen.

Música de poetes. 
En aquest portal trobem poesia feta música, cançons
que els músics han compost a partir dels versos de
poetes.

https://www.facebook.com/BibliotecaRFJCastelldefels
https://twitter.com/bibliotecarfj
https://catalunya.ebiblio.es/opac/?locale=ca#index
https://catalunya.ebiblio.es/opac/?locale=ca#index
https://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/
https://lletra.uoc.edu/ca/projectes/poesia-dibuixada
https://lletra.uoc.edu/ca/projectes/poesia-dibuixada
http://www.musicadepoetes.cat/inici


 

EXPOSICIONS
 
CAM The Covid Art Museum
Tres creatius de Barcelona han decidit crear aquest museu digital i  d'àmbit internacional on mostren una selecció
de les millors obres d'art contemporani que s'estan creant durant el confinament per la Covid19.
 

Gregori Saavedra. 
Te invitamos a descubir la obra de este artista de Viladecans afincado en Londres.   Sus ilustraciones son una
reinterpretación muy personal del collage, con mensajes visuales muy potentes y de gran riqueza de detalles.  Ha
recibido numerosos premios: como video artista, por la cadena MTV en 2005, por su proyecto MTV Reload;
asímismo en RESFEST y en el Webcuts Berlin como uno de los 10 mejores nuevos directores; también premiado como
mejor director en el año 2006, en el By-Designers. Finalmente en 2018, su mural SHUSH fue finalista en el World
Illustration Awards.
 

Zanele Muholi. 
És una  fotògrafa  i  activista  visual sudanesa. La major part de la seva vida l'ha passat a Sud-àfrica intentant
erradicar la intolerància cap a la societat de pell obscura amb preferència homosexual, en particular a les dones
amb preferència lesbiana i persones transsexuals, per mitjà de les seves obres fotogràfiques.
Intenta documentar aquesta societat d'una forma artística, amb la finalitat de rescatar la importància d'aquests
temes per a futures generacions. Especialment s'enfoca a captar els moments positius, feliços, amb un enfocament
d'anti-violència i d'unitat. 
 
 

ZONA SONORA
 

Ciutat de la Música de París
La Ciutat de la Música de París ofereix a través del seu web una sèrie
de concerts a casa cada dia a les 20'30h. "Le concert du jour" 
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https://www.instagram.com/covidartmuseum/
https://www.gregorisaavedra.com/
https://www.gregorisaavedra.com/
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/zanele-muholi
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/zanele-muholi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Homosexualitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Transsexual
https://philharmoniedeparis.fr/fr
https://philharmoniedeparis.fr/fr


EL DOCUMENTAL DEL MES
 

Docs Barcelona 
#DocsBcn, ens proposa veure aquests dies  Vindran temps millors de Phie Ambo, perquè el 22/4 és el Dia de la
Terra, per un somni i la connexió home - terra – univers.
 
Niels Stockholm és un granger de 79 anys que es dedica a l’agricultura biodinàmica. Treballa la terra amb la seva
dona Rita al nord de Copenhaguen. La seva filosofia vital es basa en la idea que l’home i la terra estan connectats
amb l’univers i, per això, cultiva els seus aliments en estricta sincronia amb el calendari lunar,
per aconseguir la màxima harmonia amb el cosmos.  
Els aliments de  la seva granja, frescos i d’una qualitat excepcional, es poden consumir en els millors restaurants del
món. No obstant això, en Niels ha d’enfrontar-se a diversos problemes que pertorben el seu dia a dia. La seva
granja s’ha d’adaptar a les normatives i regulacions d’unes autoritats que són indiferents
als seus principis biodinàmics. Però el  maldecap  més gran és sentir que la seva vida s’acosta al final i que
no té cap successor que pugui seguir el seu somni.
Disponible a eBiblio.
 
A TAULA
 

Com fer un hort a casa, ara que és primavera.
 

En aquest sentit en Marc Casabosch ha fet un "manual" molt pràctic que ha publicat al diari Ara. 

 
VIDA SANA
 

Fisioconsells
P er mantenir la salut durant el confinament del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

 
Meditació
Aprendre a meditar és una bona manera d'ocupar el nostre temps lliure. Meditar ens ajudarà a mantenir la calma i
ens ofereix grans beneficis com ara reduir l'estrès, millorar la nostra
capacitat d'atenció i concentració, o ajudar-nos a empatitzar amb els altres. Ioga, meditació i relaxació online per
aquests dies:
https://alimentatumente.net/
https://www.salatrigon.cat/ioga-meditacio-i-relaxacio-online-durant-el-temps-de-confinament/
Vídeos sobre meditacions guiades:
-Vídeo 1          -Vídeo 2          -Vídeo 3
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https://catalunya.ebiblio.es/
https://www.ara.cat/estils/hort-urba-confinament-coronavirus-covid-19_0_2424357612.html?utm_medium=social&utm_source=mail&utm_campaign=ara
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/coronavirus/videos
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/coronavirus/videos
https://www.youtube.com/watch?v=nnFqlmG8kqk
https://www.youtube.com/watch?v=nnFqlmG8kqk
https://www.tuexperto.com/2018/06/30/los-mejores-videos-meditacion-guiada-youtube/
https://elefantezen.com/meditacion-guiada-10-minutos-para-sanar/


T'INTERESSA
 
#PHEdesdemibalcón
 

El festival de fotografia PhotoESPAÑA ha convocat un concurs de fotografia obert a tots els ciutadans que
vulguin compartir una imatge presa des del seu balcó. Cada dia, al seu perfil d'Instagram, mostren una selecció de
les millors fotografies presentades.
Per participar consulteu aquí.

Podeu veure la selecció de fotografies al perfil d'Instagram. @photoespana_

 
Rutes virtuals als Parcs Naturals de Catalunya.
 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural convida als amants del senderisme, la
natura i els espais protegits a programar les seves rutes al Parcs de Catalunya amb una visita virtual. Més de 150 Km
de senders i 200.000 fotografies que permeten recrear les 21 rutes naturals més espectaculars dels Parcs Naturals
de Catalunya.  
 

ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA
 

Canals de Youtube per aprendre a cosir des de casa.
- Lulu Ferris
-Cose
 

Atreveix-te amb la papiroflexia.
 

Al canal de youtube PPO trobaràs un munt de tutorials per a convertir-te en tot un expert o experta.
 

#ARTISTESACASA, #CULTURADESDECASACAST.
 

La biblioteca Ramon Fernàndez Jurado us convida a participar i compartir via twitter, instagram, facebook i al
correu electrònic de la biblioteca, dibuixos, fotografies i creacions artístiques   en relació   les vostres vivències, 
reflexions i sentiments   durant aquests dies a casa d’obligada estada   a les vostres llars.   La convocatòria
#artistesacasa, #culturadesdecasaCast,  està oberta a tothom.  Has de tenir un compte a la xarxa social Twitter,
Facebook o Instagram i seguir-nos a aquestes xarxes o bé enviar un correu electrònic a
biblioteca@castelldefels.org. Per saber més pots consultar la nostra pàgina web aquí.
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https://www.phe.es/convocatoria-online-phedesdemibalcon/
https://www.instagram.com/photoespana_/
http://www.esportiu.catalunya.com/
https://www.youtube.com/user/luluferriscom
https://www.youtube.com/channel/UCbadfZ-9AYsTvmfpzNlOCgA
https://www.youtube.com/user/ProudPaperOfficial/videos
https://www.youtube.com/user/ProudPaperOfficial/videos
https://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/


Show de l’Astronauta Lili
 

Des del seu canal de youtube, la divulgadora
@AstronautaLili proposa converitr casa nostra en una
nau espacial per anar a Mart, presentat-nos la seva
Missió COVID 19. Cada dia de confinament ens
presenta un nou vídeo d’entrenament per a
astronautes, manualitats, estudi de l’univers i
experiments.
 
 

Astronomia
 
La primavera es una bona època per aficionar-se a
l’astronomia. Els dies que vindran es produiran algunes
pluges de meteors: Les Lírides (amb el màxim entre el
22 i   el 23 d’abril) i les Eta Aquàrides (cap el 6 de
maig). A nit, a més, es podran veure alguns planetes,
en sortir el sol es veuran Mart, Saturn i Júpiter. I Venus
es podrà veure al capvespre fins a finals de maig. 
Existeixen moltes aplicacions mòbils gratuïtes, per
exemple: Star Walk2, Star Tracker o la tradicional Sky
Map.
 
 StarWalk 2

Star Tracker

Sky-Map

Una recomanació de cinema pels petits cinèfils de
la casa i que trobareu al e-film:
 
 

ZOG, DRACS I HEROÏNES de Max Lang i Suzanne Lang,
2018. El Zog és un petit drac amb moltes ganes
d’aprendre a fer el que fan els dracs: volar, escopir foc
per la boca i raptar princeses. Però no se’n surt massa
bé. Amb l’ajuda d’una princesa superarà els obstacles i
s’adonarà que els dracs no han de ser només el que el
món espera d’ells. Diversió, imaginació i valors en
aquesta genial adaptació del conte de Julia Donaldson
i Axel Scheffler. La sessió continua amb quatre curts
d’animació protagonitzats per valentes
heroïnes: Matilda, Zoo Story, La reina Culet i Un petit
pas (nominat a l’Oscar).
 

DEL 20/04 AL 26/04

ACTIVITATS INFANTILS

La Pirata Benvalenta es troba a la sala infantil de la
biblioteca i vol compartir amb totes les famílies els
contes que s’hi va trobant i que més li agraden. De
dilluns a divendres a les 17.30h podreu escoltar els
contes al Facebook de la biblioteca.
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15 MINUTS COMPTATS 

PETITS CINÈFILS

(Infants a partir de 4 anys)

 
L’HORA DEL MEDI AMBIENT

https://www.facebook.com/BibliotecaRFJCastelldefels
https://www.youtube.com/user/ViajeInterplanetario
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vitotechnology.StarWalk2Free&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PYOPYO.StarTracker&hl=en
http://www.sky-map.org/


Dibuixar Sant Jordi i el Drac online a Dibuixos.cat:
https://contes-i-llegendes.dibuixos.cat/cavallers/sant-jordi-i-el-drac.html
https://fantasia.dibuixos.cat/dracs/drac-de-sant-jordi.html
 

Joc interactiu QueEnSapsDeSantJordi.
El joc de preguntes i respostes de Sant Jordi. Demostra què en saps a través de 10 preguntes aleatòries. Si les
contestes, podràs descarregar un punt de llibre de Sant Jordi personalitzat amb el teu nom!
 
La biblioteca et convida a fer el teu punt de llibre de Sant Jordi.
Segueix les indicacions del tutorials que hem preparat a YouTube.
 
Activitats familiars en anglès seleccionades per edats:
https://blog.kidsandus.es/
 
Dimecres 22 a les 17 h, Hora del conte en anglès des de el live Instagram @kidsandus.
 
Divendres 24  a les 17h Storytime en anglès  el des de el live Instagram @kidsandus.
 
Dissabte 25 a les 11 h taller en anglès des de  @kidsanduscastelldefels
 
¡Âlbum! 
Es una associació formada per 23 editorials independents de literatura infantil que s’han unit per portar l’àlbum
il·lustrat a casa. Diàriament trobareu històries il·lustrades en la veu dels millors narradors orals. La iniciativa permet
remunerar la feina dels contacontes que han vist paralitzada la seva activitat durant la crisi. 
 

TALLERS FAMILIARS
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https://contes-i-llegendes.dibuixos.cat/cavallers/sant-jordi-i-el-drac.html
https://fantasia.dibuixos.cat/dracs/drac-de-sant-jordi.html
http://www.queensapsdesantjordi.cat/
https://youtu.be/2GZuYeGseVg
https://blog.kidsandus.es/
https://blog.kidsandus.es/
https://www.instagram.com/kidsandus/?hl=es
https://www.instagram.com/kidsandus/?hl=es
https://www.instagram.com/kidsanduscastelldefels/?hl=es
https://webdelalbum.org/ca/inici/
https://webdelalbum.org/ca/inici/


TALLERS FAMILIARS
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Ídolos
És una proposta radiofònica de Podium Podcast per a tota la família en forma de contes sonors que recreen les vides
dels grans de la música: Elvis Presley, Amy Winehouse, Freddie Mercury, Aretha Franklin, Bob Marley, Nina Simone, David
Bowie o Patti Smith. Cada conte ha estat narrat per un artista diferent, com ara Amaral, Zahara, Anni B Sweet, Vetusta
Morla, Depedro o Sole Giménez.
 
Bailar el Barrio
És una iniciativa de l’equip educatiu del CA2M. Un taller de dansa per a nenes i nens de 4rt a 6è de primària. A partir
d’instruccions creatives, la ballarina Elena Córdoba ha traslladat a casa una proposta setmanal que ens convida a
explora plegats els moviments quotidians i aquells que ens fan únics per imaginar nous balls en diàleg amb el
nostre espai.
 
#RELATSCONFITATS, #ESCRIUREDESDECASACAST.
La biblioteca Ramon Fernàndez Jurado us convida a participar i compartir via twitter i en forma de microrelat o poesia
les vostres reflexions i sentiments del “confitament” obligatori a les vostres llars. La convocatòria està oberta a tothom,
has de tenir un copte a la xarxa social Twitter i ens has de seguir al nostre compte @bcastelldefelsr. Per saber més pots
consultar consultar la pàgina web de la biblioteca aquí.
 
#ARTISTESACASA, #CULTURADESDECASACAST.
La biblioteca Ramon Fernàndez Jurado us convida a participar i compartir via twitter, instagram, facebook i al correu
electrònic de la biblioteca, dibuixos, fotografies i creacions artístiques   en relació   les vostres vivències,   reflexions i
sentiments  durant aquests dies a casa d’obligada estada  a les vostres llars.  La convocatòria #artistesacasa,
#culturadesdecasaCast,  està oberta a tothom.  Has de tenir un compte a la xarxa social Twitter, Facebook o Instagram
i seguir-nos a aquestes xarxes o bé enviar un correu electrònic a biblioteca@castelldefels.org. Per saber més pots
consultar la pàgina web de la biblioteca aquí.

FELIÇ DIADA DE SANT JORDI

https://www.podiumpodcast.com/idolos/
http://ca2m.org/es/primaria/bailar-el-barrio
https://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/
https://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/

