RECURSOS CULTURALS
PEL·LÍCULES,
DOCUMENTALS I ALTRES
RECURSOS CINÈFILS
DOCUMENTALS MUSICALS
https://bibliotecavirtual.diba.cat/documentals-musicals-en-linia-in-edit-tv
CINEMA INFANTIL A EBIBLIO
Saps que dintre de eBilio també trobaràs un apartat anomenat efilm amb centenars de
pel·lícules? Accedeix a efilm i mira de trobar la teva pel·lícula preferida...
Destaquem aquestes pel·lícules totes elles animades i de gran qualitat:
- El Grúfal: https://catalunya.ebiblio.es/opac/?id=00475220#fichaResultados
- Laban el petit fantasma: ttps://catalunya.ebiblio.es/opac/?id=00476211#fichaResultados
- Viatge màgic a Àfrica:
https://catalunya.ebiblio.es/opac/?id=00477244#fichaResultadoshttps://catalunya.ebiblio.
es/opac/?id=00477244#fichaResultados
- Kiriku i els animals salvatges:
https://catalunya.ebiblio.es/opac/?id=00475876#fichaResultados
- Escampeta: https://catalunya.ebiblio.es/opac/?id=00476415#fichaResultados
- Ernest & Celestine: https://catalunya.ebiblio.es/opac/#fichaResultados
CINEMA PER ADULTS A EFILM
També anomenat el Netflix gratuït. En aquest enllaç trobareu més de 20.000 pel·lícules en
el seu catàleg i totes de forma gratuïta. El lloguer dura 48 hores i només cal tenir el carnet
de la biblioteca. El web compta amb milers de títols de cinema d’autor, espanyol i clàssic a
l’abast dels usuaris.
https://efilm.online/
FESTIVAL DE SITGES
La 53ena edició del Festival de Sitges continua preparant-ho tot per a celebrar-se entre el
8 i el 18 d’octubre. Mentrestant, i per ajudar-nos a portar millor la quarantena, penjaran
cada dia un curtmetratge de ciència ficció i terror al seu canal de YouTube.

https://www.youtube.com/user/SitgesFilmFestival/videos

FESTIVAL RENOIR
Ofereix pel·lícules del millor cinema espanyol dels darrers anys. Obres de directors i
directores consagrats, o novells, que han destacat per la seva qualitat, originalitat i
interpretació dels seus actors i actrius.
- El olivo (2016): https://www.rtve.es/alacarta/videos/somos-cine/olivo/4419399/
- B (2015): https://vimeo.com/148374952
- Truman (2015): https://www.rtve.es/alacarta/videos/somos-cine/cine-tvetruman/4239259/
- Manic Pixie Dream Girl (2013): https://vimeo.com/58633538
- Blancanieves (2012): https://www.rtve.es/alacarta/videos/somos-cine/historia-nuestrocine-blancanieves/4844090/
FILMOTECA DE CATALUNYA
La Filmoteca de Catalunya també ha tancat les seves portes, però posa a la disposició del
públic un ampli catàleg de curtmetratges i migmetratges de totes les èpoques i estils. En el
seu fons hi podem veure documentals sobre la Barcelona del segle XX, des del Franquisme
fins a la Transició i els Jocs Olímpics, curtmetratges de Georges Méliès o Segundo de
Chomón, reportatges sobre alguns grans cineastes que han passat per la Filmoteca i
enllaços a fons cinematogràfics europeus que també es poden veure a la xarxa.
https://www.filmoteca.cat/web/ca/dossier/recursos-cinematografics-contra-el-covid-19
FILMOTECA ESPANYOLA
La Filmoteca Española, que projecta títols al cinema Doré de Madrid, ha engegat la
iniciativa #Doréencasa. A través del seu canal de Vimeo, ofereix pel·lícules perdudes del
cinema espanyol, de gran valor artístic o històric, que van des de films de la II República
fins a títols desacomplexats de Jess Franco. La oferta es renova cada pocs dies, o sigui que
cal estar atents!
https://vimeo.com/user70603283
FLIXOLÉ
Fa un any i mig va néixer la plataforma Flixolé, pensada exclusivament per oferir un catàleg
de cinema espanyol. Amb un fons de més de 3.000 títols, inclou des de clàssics com
Viridiana (1961) o Amanece que no es poco (1988) fins a films recents com Las trece rosas
(2007) o Las brujas de Zugarramurdi (2013). Flixolé oferia 14 dies de continguts gratis,
però amb la situació de confinament ho han ampliat a un mes sencer.

https://flixole.com/

