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ESPAIS DE LECTURA

Recursos per als amants del còmic
Si ets amant dels
còmics, diversos autors
de
renom
comparteixen
de
manera
gratuïta
algunes de les seves
obres per fer una mica
més
suportable
aquesta situació de
confinament que està
vivint el país.
Un dels primers en posar-ho en pràctica ha estat El Torres, un dels més prolífics
guionistes espanyols dels darrers anys, el “Maestro del terror”, que ha posat a
l’abast
de
tothom,
a
través
de
l’enllaç
https://www.dropbox.com/sh/29bc0r7sjgncwd6/AAADLT5frBFJCBgFhpDdOoOza
?dl=0, títols com El velo, Apocalypse girl, Camisa de fuerza o Las brujas de
westwood; alguns d’aquests títols també els podreu descarregar gratuïtament
fins al 30 de març a l’editorial Karras a https://karrascomics.com/comics/ on, a
més, teniu a la vostra disposició còmics seus com Nancy in Hell: la larga
carretera i La llamada del bosque de los suicidas; i d’altres autors com The
barbarian king: la espada rota; Titan, madre de monstruos o Gaijin Salamander.
Cristina Duran i Miguel Ángel Giner, guanyadors del darrer Premio Nacional de
Còmic amb El día 3, han compartit l’enllaç https://issuu.com/lagruaestudio, on
es poden llegir alguns dels seus còmics, com ara Ondas en el río, El bote de
mermelada, Cuando no sabes qué decir o El segle d’or Valencià.
També l’il·lustrador i guionista Cels Piñol, creador de la sèrie Fanhunter, ha
donat accés gratuït a través de Lektu a obres com 1714 Baluard o Las
montañas de la locura. Les trobareu amb un sol clic a la modalitat de
pagament
social
a
https://lektu.com/e/fanhunter/9?page=1

ANEM AL TEATRE

El Mercat de les Flors

Dansa
El Mercat de les Flors de Barcelona, sumant-se a la iniciativa
#JoEmQuedoAcasa i a través de la seva proposta #NoEtDesballis, ens ofereix
una variada programació online de dansa contemporània formada per alguns
dels espectacles que s’han pogut veure a La casa de la dansa durant les
darreres temporades, tant de companyies locals com internacionals, i als que
s’afegeixen reflexions i retrats de prestigiosos coreògrafs internacionals.

.El tret de sortida va ser el passat 21 de març amb Three times rebel, de la
coreògrafa Marina Mascarell, una obra que explora la desigualtat de
gènere. A aquesta, va continuar Sweet tyrany, de Pere Faura, un espectacle
que parteix de coreografies de pel·lícules musicals de les dècades de 1970 i
1980 tan conegudes com les de Grease o Dirty Dancing per transcendir, així, el
clixé que representen. Properament, el Mercat de les Flors posarà a la nostra
disposició peces de Roberto Oliván, Mal Pelo, Àngels Margarit o Sònia Sànchez,
entre d’altres. No deixeu de consultar els següents enllaços per estar al dia
d’aquests espectacles:
https://mercatflors.cat/es/menu-para-el-fin-de-semana-del-21-22-032020/
https://mercatflors.cat/menu-del-24-03-2020/
https://mercatflors.cat/es/menu-3-27-28-y-29-de-marzo/
https://mercatflors.cat/es/menu-4-30-31-de-marzo-y-1-y-2-de-abril/
https://mercatflors.cat/es/menu-5-3-4-y-5-de-abril/
https://mercatflors.cat/es/menu-6-6-7-y-8-de-abril/
https://mercatflors.cat/es/menu-7-9-10-11-y-12-de-abril-2/
https://mercatflors.cat/menu-8-13-14-i-15-dabril/

PÚBLIC INFANTIL
Reconamacions

¡Quiero espaguetis! – Stephanie
Blake
Hi havia una vegada un conillet que només volia
menjar una cosa... espaguetis! Els pares d’en Simón,
enfadats perquè es negava a menjar altra cosa que no
fossin espaguetis, el castiguen a l’habitació. En Simón
s’enfada molt fins que sent que els seus pares parlen
d’un pastís de xocolata boníssim... Què farà en Simón?

La rata pirata i altres aventures per
créixer (2019)
Dels autors d'El Grúfal, arriba una nova història sobre
una rata amb molta gana. La rata pirata es basa en
el conte homònim de Julia Donaldson i és una
fantàstica i excitant història per als més petits.
Aneu amb compte amb la rata pirata, el bandit més
llaminer de tots! Damunt del seu cavall, roba el menjar
dels viatgers que troba pel camí, fins al dia en què es
creua amb algú més astut que ell… Un conte de capa i
espasa, de lladres i galetes. Una fabulosa i divertida
història acompanyada de tres curtmetratges sobre
l’aventura de créixer.

L’àvia gàngster – David Walliams
Aquesta és la història d'en Ben i de la seva àvia, una dona
amb un secret súper emocionant! Humor i aventures de
l'autor número 1 a Anglaterra.
Vols conèixer l'àvia d'en Ben? Segur que et semblarà la
típica àvia de manual:
- Té els cabells blancs.
- Porta dentadura postissa.
- Es guarda el mocador a la màniga de la brusa.
Però hi ha una altra cosa... És una lladre de joies
perseguida a tot el món!
Si us agrada aquest llibre, teniu més títols de l’autor David
Walliams a l’Ebiblio!

DIARIS ONLINE

Consulta gratuïta
Per aquests dies de
confinament obligat, el
servei Ebiblio amplia la
seva proposta de préstec
de
documents.
Una
alternativa
gratuïta,
accessible i fàcil d’utilitzar
per continuar gaudint de
noves
lectures,
documentals, pel·lícules o
música.

I dins d’aquestes noves ampliacions, el servei Ebiblio incorpora una nova
secció, la de diaris. Amb aquesta nova secció s’intenta donar una opció
gratuïta i lliure d’accés a la informació incorporant 5 títols de diaris que
intenten abastar l’oferta informativa.
Tobareu La Vanguardia en català, La Vanguardia en castellà, El País, Cinco
Días i El Mundo Deportivo. A més a més, també trobareu dos suplements de La
Vanguardia.
El préstec d’aquests diaris es fa de la mateixa forma que el de la resta de
documents oferts al Ebiblio, és a dir amb el carnet de la biblioteca, però el
temps de préstec màxim és de 2 hores, així hi poden accedir més usuaris al
dia. També es pot tenir accés a l’hemeroteca per consultar diaris de dies
passats.

LA CULTURA A PROP TEU
ACCEDEIX I CONSULTA !

WWW.EBIBLIO.CAT
WWW.BIBLIOTECAVIRTUAL.CAT
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