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SETMANA DEL 13 AL 19 D’ABRIL  
 

ACTIVITATS ADULTS #CULTURACASA 
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 

 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. 

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

https://www.facebook.com/BibliotecaRFJCastelldefels  

https://twitter.com/bibliotecarfj 

 #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 la pàgina web de la 
biblioteca. 

https://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/ 

 Llegir sobre llibres. 

L’illa dels llibres: http://www.illadelsllibres.com/ 

Librotea: https://librotea.elpais.com/ 

Zendalibros: https://www.zendalibros.com/ 

Llegir en català: https://llegirencatala.cat 

Llibres al replà: http://llibresalrepla.cat/ 

Blog de la llibreria Al·lots: http://llibreriaallots.blogspot.com/ 
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EXPOSICIONS  

 500 anys de la mort de Rafael.  Rafael Sanzio (Urbino, 1483-Roma, 1520) va ser un dels més grans artistes de 
l’època i el 6 d’abril fa 500 anys que ens va deixar. Va tenir una vida curta, però tot i així va aconseguir ser un 
reconegut pintor, dissenyador i fins i tot arquitecte! Potser ja ho sabíeu tot això, però potser no sabeu que el seu 
pare també era un artista. Giovanni Santi era pintor i poeta. Casualitat o genètica? La qüestió és que Rafael 
també va cultivar la poesia i percebreu la seva sensibilitat a les pintures d'aquest museu virtual on trobarem més 
d’un centenar d’obres seves. 

https://bit.ly/3bMm7DA 

 47 anys de la mort de Picasso:  

Museu Picasso Barcelona: http://www.museupicasso.bcn.cat/ 
Museo Picasso Málaga: https://www.museopicassomalaga.org/ 
Repensar Guernica en el MNCARS: https://guernica.museoreinasofia.es/ 
Musée Picasso Paris: http://www.museepicassoparis.fr/ 
Picasso al MoMA: https://www.moma.org/artists/4609?locale=es 
Picasso a la TATE: https://www.tate.org.uk/search?aid=1767&type=artwork 

 Seminaris virtuals al Museu Picasso de Barcelona 

http://w110.bcn.cat/museupicasso/ca/seminaris-virtuals 

  

ZONA SONORA 

 Montraux Jazz festival ofereix accés lliure a cinquanta del seus concerts durant un mes. Podràs gaudir 
d'actuacions de Ray Charles, Johnny Cash, Nina Simone, Marvin Gaye entre d'altres.  

https://www.montreuxjazzfestival.com/en/50-concerts-to-
stream/https://www.montreuxjazzfestival.com/en/50-concerts-to-stream/ 

 YoMeQuedoEnCasaFestival - Oficial trobaràs la playlist amb els concerts que durant tres caps de setmana molts 
artistes han ofert des de les seves cases. 

https://www.youtube.com/channel/UC2T488GWX_razV4s7P1TzMA 

 

EL DOCUMENTAL DEL MES 

Docs Barcelona #DocsBcn, ens proposa veure aquests dies  Renda bàsica de Christian Tod, per reflexionar sobre una 
idea radical de l’agenda social, ara més que mai per la crisi sanitària i econòmica. 

Garantida o no? Treballaries si et paguessin simplement per existir? La proposta de la renda bàsica garantida 
torna al debat públic com una alternativa al principi de drets i deures i a un sistema econòmic burocràtic. La idea 
que els més grans de 21 anys han de tenir una assignació fixa mensual, independentment de si estan treballant o 
no, divideix opinions. Però no ho fa en la línia de les dicotomies polítiques tradicionals. Els economistes 
neoconservadors, els ultraliberals i els socialistes hi estan tots a favor, mentre que tots els altres grups polítics hi 
són contraris. La política i l’economia entren en la psicologia i les qüestions filosòfiques sobre la naturalesa 
humana. La renda bàsica universal farà la gent mandrosa? O l’alliberarà? I què hi ha dels robots, que en un futur 
molt proper faran que la major part dels llocs de treball siguin redundants? 

#economia #consum 

 

A TAULA 

 Festival de cocina en streaming #YoMeQuedoEnCasaCocinando. Xefs i cuiners s'han unit per explicar-vos les 
seves receptes, de casa seva a casa vostra. I sinó us va bé l'horari, sempre podreu descobrir nous cuiners i visitar 
els seus perfils.  

https://www.instagram.com/yomequedoencasacocinando/https://www.instagram.com/yomequedoencasacoci
nando/ 

https://bit.ly/3bMm7DA
http://www.museupicasso.bcn.cat/
https://www.museopicassomalaga.org/
https://guernica.museoreinasofia.es/
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http://w110.bcn.cat/museupicasso/ca/seminaris-virtuals
https://www.montreuxjazzfestival.com/en/50-concerts-to-stream/
https://www.montreuxjazzfestival.com/en/50-concerts-to-stream/
https://www.montreuxjazzfestival.com/en/50-concerts-to-stream/
https://www.youtube.com/channel/UC2T488GWX_razV4s7P1TzMA
https://twitter.com/hashtag/DocsBcn?src=hash
https://www.instagram.com/yomequedoencasacocinando/
https://www.instagram.com/yomequedoencasacocinando/
https://www.instagram.com/yomequedoencasacocinando/
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 Delícies del rebost. Un blog que va néixer al 2007 i on trobaràs temptacions culinàries, receptes senzilles d'aquí i 
d'allà, inventades i d'herència familiar. Recomanacions de restaurants, de llibres de cuina. Tot això amb un desig 
de bon profit! 

http://delicies.blogspot.com/http://delicies.blogspot.com/ 

 Una película para deleitarse.  El primer bocado Cómo aprendemos a comer de Bee Wilson, Turner 2016 
Todos nacemos sabiendo comer, pero aprender a elegir qué comemos nos cuesta un poco más. Nuestra relación 
con la comida se forja bocado a bocado, desde el primero. ¿Por qué tenemos gustos tan diferentes? ¿Por qué 
nos sentimos incapaces de cambiar de hábitos? ¿Hay esperanza de cambiar después de la infancia? Bee Wilson 
analiza paso a paso las etapas en la creación de hábitos alimenticios (buenos y malos). 

Disponible al e-film: https://catalunya.ebiblio.es/opac/?locale=ca#index 

 

VIDA SANA  

 Stimulus. Si durant aquets dies vols mantenir la ment activa, pots aprofitar la oferta d'un mes gratuïta que 
ofereix la plataforma d'estimulació cognitiva Stimulus (R) HOME. Aquí trobaràs exercicis de diferents nivells per a 
treballar deu àrees funcionals com l'atenció, la percepció, la memòria de treball, etc. 

https://stimuluspro.com/inicio/ 

  Receptes fàcils i ràpides de fer de tot tipus de sabons a partir d'elements naturals. 

https://www.hacerjabones.es/jabon-de-glicerina/ 
https://www.granvelada.com/blog/como-hacer-jabones-naturales/ 

 

T’INTERESSA 

 Circ a casa. L’Ateneu Popular de Nou Barris està penjant al seu web els espectacles de círc de producció pròpia. 
En aquests moments es poden visionar: Nu, 23è circ d’hivern, Invisibles, 21è circ d’hivern, Garbuix, 20è circ 
d’hivern, combinat de circ 52, 54 i 55. 

https://ateneu9b.net/noticies/confinament 

 El Club dels llunàtics i llunàtiques.Tertúlies de ciència a Instagram del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 

https://museuciencies.cat/activitats/20-04-02_museuacasa_club_llunatiques/ 

 Viatjar des de casa. Vídeos i fotografies en 360o de diferents llocs del món, en una qualitat espectacular. 

https://www.airpano.com 

  

ELS DIJOUS, LA BIBLIOTECA POSA FIL A L’AGULLA 

 Canals de Youtube per aprendre a cosir des de casa. 

https://www.youtube.com/channel/UCbadfZ-9AYsTvmfpzNlOCgA 
https://www.youtube.com/results?search_query=luluferris  

 #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 
https://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/ 

  

http://delicies.blogspot.com/
http://delicies.blogspot.com/
https://catalunya.ebiblio.es/opac/?locale=ca#index
https://stimuluspro.com/inicio/
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https://www.granvelada.com/blog/como-hacer-jabones-naturales/
https://ateneu9b.net/noticies/confinament
https://museuciencies.cat/activitats/20-04-02_museuacasa_club_llunatiques/
https://www.airpano.com/
https://www.youtube.com/channel/UCbadfZ-9AYsTvmfpzNlOCgA
https://www.youtube.com/results?search_query=luluferris
mailto:biblioteca@castelldefels.org
https://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/
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CONNECTA’T A LA BIBLIOTECA 

 Material de formació ACTIC elaborat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/index 

 

ACTIVITATS INFANTILS #CULTURACASA 
15 MINUTS COMPTATS – Infants a partir de 4 anys - Sala Infantil 

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 https://www.facebook.com/BibliotecaRFJCastelldefels. 

 

PETITS CINÈFILS 

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

https://catalunya.ebiblio.es 

La Canço del mar, ibilia i el poder de les ratlles de Tomm Moore, 2014 (90 min). Una joia del cinema d’animació, 
inspirada en llegendes i personatges del folklore celta-irlandès. Quan mor la seva mare, Ben i Saoirse, dos 
germans que viuen amb el seu pare en un far de la costa irlandesa, són enviats a viure amb la seva àvia a la 
ciutat. Però un dia la petita Saoirse es llança al mar i es transforma en selkie, una fada del mar. Aquest és l’inici 
d’una gran aventura que serà la millor ensenyança de vida per als dos petits. Nominada a l’Oscar 2015 a la millor 
pel·lícula d’animació. 

 

TALLERS FAMILIARS 

 Print & Play, pintar i jugar. 

https://consolaytablero.com/tag/juegos-de-mesa-para-imprimir/ 
https://www.elclubdante.es/print-play-cuarentena/ 
http://www.jugarxjugargirona.com/wp-content/uploads/2020/03/Jocs-Print-and-Play.pdf 
http://printandplay.games/ 
https://sinpagames.com/index.php 

 Manualitats variades per fer en família. 

https://lacasadelosgamusinos.com/category/manualidades/ 
https://gloriafort.wordpress.com/2016/04/26/emotional-monster-_-enrolla-t/ 

 Plantilles per començar a cosir amb els infants. 

http://www.minieco.co.uk/printable-sewing-cards/ 
https://www.handmadecharlotte.com/learn-sew-kid-friendly-projects/ 

 Activitats artístiques infantils online al MoMA Museu d’Art Modern de New York. 

https://www.moma.org/magazine/articles/272 

 Miró en joc. Activitats artístiques infantils proposades per la Fundació Joan Miró de Barcelona. 

https://www.fmirobcn.org/media/upload/arxius/activitats/families/la_sopa_misteriosa_CAT.pdf 

 #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 https://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/ 

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/index
https://www.facebook.com/BibliotecaRFJCastelldefels
https://catalunya.ebiblio.es/
https://consolaytablero.com/tag/juegos-de-mesa-para-imprimir/
https://www.elclubdante.es/print-play-cuarentena/
http://www.jugarxjugargirona.com/wp-content/uploads/2020/03/Jocs-Print-and-Play.pdf
http://printandplay.games/
https://sinpagames.com/index.php
https://lacasadelosgamusinos.com/category/manualidades/
https://gloriafort.wordpress.com/2016/04/26/emotional-monster-_-enrolla-t/
http://www.minieco.co.uk/printable-sewing-cards/
https://www.handmadecharlotte.com/learn-sew-kid-friendly-projects/
https://www.moma.org/magazine/articles/272
https://www.fmirobcn.org/media/upload/arxius/activitats/families/la_sopa_misteriosa_CAT.pdf
https://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/
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 #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 
https://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/ 

 

L’HORA DEL MEDI AMBIENT 

 Acadèmia d'inventors i inventores. Si t’interessa la ciència i el per què de les coses, no et perdis les propostes 
que fan des del seu canal de youtube. 

https://www.youtube.com/channel/UCenVzT7NDOQQH62WcYWBS0w  
 
 

Ens podeu seguir a través de:  
 
 

Per a rebre les activitats de la biblioteca per correu electrònic podeu sol·licitar-ho a: www.castelldefels.org/butlletins 
Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado. Bisbe Urquinaona, 19-21. 08860 Castelldefels. Tel. 93 636 96 97  

b.castelldefels@diba.cat;  biblioteca@castelldefels.org ; www.bibliotecarfjcastelldefels.org 
http://bibliotecavirtual.diba.cat/castelldefels-biblioteca-ramon-fernandez-jurado 
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