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NARRATIVA
Recurs digital  i  l i teratura        
de confinament

L’editorial Planeta, sota el “hashtag”

KeepReadingEnCasa i sumant-se a la

iniciativa #YoMeQuedoEnCasa, ofereix als

lectors un total de 10 llibres entre els que es

troben obres tan conegudes com La

sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón; El

código da Vinci, de Dan Brown o El tiempo

entre costuras, de Maria Dueñas.

Aquestes obres podran descarregar-se gratuïtament fins el 31 de març a

https://keepreadingencasa.planetadelibros.com/. A la mateixa página web

també teniu a la vostra disposició una agenda d’activitats amb autors com

Dolores Redondo, Pilar Eyre, Almudena Grandes o Santiago Posteguillo. Així

mateix, Grup 62 brinda títols com Les Veus del Pamano, de Jaume Cabré; Dins el

darrer blau, de Carme Riera; Gràcies per la propina, de Ferran Torrent o, per als

més joves, Juno, de Laia Aguilar. Els podeu trobar a
https://keepreadingacasa.grup62.cat/.

#KeepReadingEnCasa

Literatura de confinament

Els més joves tenen al seu abast Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el

armario; Algo tan sencillo como twittear te quiero, de Francisco de Paula o Mi

nombre es Stilton, entre d’altres.

L’editorial Lantia Publishing publicarà El libro del confinamiento, un projecte

literari que s’escriurà de forma col·lectiva amb relats d’autors, professionals o

amateurs de l’escriptura, inspirat en l’experiència del confinament, des de

reflexions més personals fins a narracions de ficció.

Un cop finalitzat el confinament, un comité editorial escollirà els 25 millors relats

per conformar un llibre electrònic i gratuït per a tothom, a mode de record i per

a què les futures generacions puguin conèixer com es va viure en aquests

moments.

Els relats amb una extensió máxima de 2000 paraules, hauran d’aportar el nom

complet de l’autor/a, edat, i localitat espanyola en la que es troben passant el

confinament.

Els autors que desitgin participar en el Libro del confinamiento poden enviar la

seva proposta a confinamiento@lantia.com

https://keepreadingencasa.planetadelibros.com/
https://keepreadingacasa.grup62.cat/
mailto:confinamiento@lantia.com


PÚBLIC INFANTIL
R e c o m a n a c i o n s

Pocosmimos era un castor molt petitó, però se

sentia molt sol. Per més que ho intentés, ningú

volia jugar amb ell. Sempre feia festes diferents i

originals, però per una cosa o altra, sempre li

sortien malament. Aconseguirà el petit castor

fer amics amb altres animals? Una història plena

de tendresa que mostra que, a vegades, els

pensaments equivocats porten a conclusions

errònies.

Un llibre ideal per jugar tota la família, per

compartir somriures.

- He vingut per demanar la mà de la seva

filla.

- Quina? La gran o la petita?

- Òndia no sabia que la seva filla tingués una

mà més petita que l’altra!

Aquest llibre té més de 500 acudits per riure

sol o en companyia!

Nadie quiere jugar conmigo –

Gabriela Keselman

Els acudits més extraràtics –

Geronimo Stilton

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00133670
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00133670
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00465235
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00465235


CONTES A 
INSTAGRAM
Oliver Jeffers + Va de cuentos 

Oliver Jeffers, el conegut artista, il·lustrador i

autor de llibres com Atrapa’t, Perdut i trobat,

Com atrapar una estrella o l’últim treball

dedicat al nostre món: Som aquí,notes per

viure al planeta terra,entre d’altres; cada

dia ens ofereix un conte propi explicat per ell

al seu perfil d’instagram: oliverjeffers.

El conte és en directe i, en parla anglesa! El

conte estarà penjat 24 hores en l’ Stories del

seu perfil.

Us deixem també l’enllaç de la seva página

web: https://www.oliverjeffers.com/

Oliver Jeffers

Va de cuentos

Asociación para la promoción del

acompañamiento emocional y la

literatura infantil ofrece cada dia a las 11

horas “Cuentos de andar por casa”.

Cuentacuentos para niños y niñas y sus

familias. En directo!

¡Busca en instagram: Va de cuentos y a

disfrutar!

https://www.oliverjeffers.com/


REVISTES
N a m a k a i  E l  T a t a n o

Us recomanem una revista que tenim a la Biblioteca de les Franqueses:

Namaka, revista infantil, lúdica, trepidant i fins i tot una mica gamberra! Cada

2 mesos Namaka surt publicada i, a part d’oferir-nos diversió, es promociona

molt la lectura d’una manera divertida. Durant aquesta quarantena la revista

Namaka serà gratuïta en format digital! Feu un cop d’ull a la seva web:

https://revistanamaka.com/subscripcio-revista-infantil-namaka/

Namaka digital gratuïta

Audiocontes de El Tatano

La revista El Tatano ens ofereix aquests dies

una opció molt especial per als més petits:

poder escoltar els contes de la revista narrats

en alta qualitat i amb efectes sonors. Així els

més petits poden continuar gaudint dels seus

contes favorits.

https://cavallfort.cat/audiocontes/

https://revistanamaka.com/subscripcio-revista-infantil-namaka/
https://cavallfort.cat/audiocontes/


ACCEDEIX I CONSULTA !

WWW.BIBLIOTECAVIRTUAL.CAT

LA CULTURA A PROP TEU
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