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ESPAIS DE LECTURA

Especial Eva Baltasar
L’escriptora Eva Baltasar acaba de publicar
Boulder (Club Editor/Literatura Random House),
la segona novel·la de la trilogia iniciada amb
Permagel (disponible en versió digital a la
plataforma eBiblio.cat), Premi Llibreter 2018 i VII
Premi L’Illa de Llibres, i a la que seguirà en un
futur Mamut.
La mateixa autora ja ens anunciava a
Permagel, la seva primera incursió en el món de
la novel·la, que, amb protagonistes diferents,
totes tres obres tindrien un nexe comú: el relat
vital, en primera persona, de tres dones; unes
històries que, amb veu femenina, són la història
de la pròpia escriptora i de la seva particular
manera d’afrontar la vida.
Us adjuntem l’enllaç de l’entrevista a Eva Baltasar realitzada pel periodista Xavier
Graset, el passat 11 de març, al programa Més 324 de TV3. En ella ens
aproparem al procés de gestació d’aquesta novel·la de la mà de mateixa
autora.
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/lescriptora-eva-baltasar-enspresenta-la-seva-ultima-novella-boulder/video/6034805/
Per altra banda, us convidem a escoltar-la fent un primer tastet de Boulder a
https://youtu.be/ptIDKhCwqCw
Per a més informació sobre la seva biografia i sobre Permagel, posem al vostre
abast una guia de lectura elaborada per el Servei de Biblioteca Municipal de les
Franqueses del Vallès, la trobareu a https://tinyurl.com/sxu7fgu

ENTORN NATURAL

Ornitol ogi a des de casa
Dues propostes per a aquests dies en
què no podrem gaudir de les aus en el
seu entorn natural:
Tot just comença ara el principal
període d’activitat reproductiva de la
gran
majoria
d’aus,
amb
el
retrobament, després de
mesos,
d’algunes parelles i la formació de
noves en altres, segons l’espècie i les
vicissituds de cada individu, amb la
construcció de nius i les primeres postes
que faran que, en breu, apareguin els
primers polls.
Doncs bé, gràcies a les tres càmeres instal·lades per la Sociedad Española de
Ornitología podem fer el seguiment en directe d’aquest procés en tres nius
d’espècies diferents: xoriguer petit, òliba i voltor negre. L’enllaç a aquestes
càmeres, i molta més informació sobre espècies i altres qüestions relacionades
amb les aus, els trobem a la pàgina www.seo.org polls.

Per la seva banda, l’Institut Ornitològic de Catalunya disposa d’una pàgina web
http://ornitologia.org/ca/ amb molta i molt diversa informació relativa a les aus
del nostre país i s’ha creat un projecte sobre la importància del seguiment d’aus,
ara que moltes estan en plena migració, fins i tot en aquests moments en que
només ho podem fer a través de les nostres finestres, anomenat
#JoEmQuedoACasa...observant la natura!

PÚBLIC INFANTIL
Recomanacions
Gordon i Paddy
Una pel·lícula per als més petits de la casa sobre
l'amistat entre generacions, l'intercanvi de
coneixements i la importància de no fer cas a les
conclusions massa ràpides. Basada en una obra
del guardonat escriptor infantil i juvenil Ulf Nilsson i
amb els dissenys originals de la il·lustradora Gitte
Spee.
El cap de policia del bosc Gordon està a punt de
retirar-se i ha de trobar un nou assistent. La
Paddy, un rateta intel·ligent amb un gran sentit
de l'olfacte, sembla ser la candidata adequada.
Junts han de resoldre l'últim cas del Gordon: el
misteri de les nous de l'esquirol.

Si jo fos un gat – Anna Llenas
Si jo fos un gat és una proposta divertida, a
manera de joc, que permet prendre
consciència de la realitat (vivències,
emocions, necessitats...) de l’altre amb
l’objectiu últim d’entendre’l millor.

RECURSOS MÚSICA
Descobreix NAXOS i
Cuarentena Fest

Fonoteca Online
Naxos
és
un
recurs
electrònic amb un ampli
repertori musical de tots
els gèneres, però molt
especialment
de
la
música clàssica amb les
millors versions editorials
del mercat.
Hi trobareu més de 106.000 CD i 1.500.000 talls musicals que es van actualitzant
mensualment amb noves incorporacions, per cada disc es pot veure la imatge
de la portada, el llistat de talls, entre d’altres informacions que ens ajuden a
conèixer millor la peça en qüestió.
Per accedir a Naxos, cliqueu al recurs des de la biblioteca virtual hi accedireu
des de l’Ebiblio
https://bibliotecavirtual.diba.cat/musica-en-linia-naxos

Cuarentena Fest
Un festival de música en streaming que neix en temps difícils. La música no té
fronteres i així ens ho estan demostrant aquests músics. Cada dia, des del seu
confinament, podem escoltar música en directe, petits concerts d’artistes que
comparteixen solidàriament el seu art amb tots nosaltres.
https://cuarentenafest.tumblr.com/

LA CULTURA A PROP TEU
ACCEDEIX I CONSULTA !
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