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Quan els peus són les teves ales 
Guillem Cabrera 
 

 
 
 
 
 
Editorial:  Columna Edicions S.A 

Pàgines: 206 

Idioma: català 

 

Guillem Cabrera, el nen que volia ballar. El Guillem és un nen de dotze anys de Manresa que volia fer realitat el 

seu somni. Des dels tres anys fa classes de ballet clàssic. És la seva vida. La seva il·lusió. Als onze anys,com a regal 

sorpresa, els seus pares el van inscriure a les proves d’admissió de l’escola més prestigiosa del món: The Royal 

Ballet School de Londres. I el que va començar com una quimera es va fer realitat. El Guillem va ser un dels dotze 

nens escollits, d’entre més de 500 d’arreu del món. Aquest llibre relata la lluita per un objectiu comú. De com un 

nen ha assolit el seu somni amb la seva força interior i la complicitat del seu entorn proper i de com ha completat 

el seu primer any a Londres amb nota. 

 

 Bettý 
Arnaldur Indridason 

 

 

 

 

Editorial:  RBA Libros 

Pàgines: 240 

Idioma: castellà  

 

Podria algú haver-se negat als desitjos d'una dona com Betty? Probablement ningú podria haver-se resistit a ella, 

ningú podria haver-se negat a totes i cadascuna de les seves proposicions. Des del moment en què apareix una 

dona així en la teva vida ja res torna a ser igual. Amb la Betty és inevitable caure en un univers de sensualitat, 

passió i també perversitat com mai ningú havia somiat. El director de la policia veu amenaçades les seves 

aspiracions polítiques a causa d'aquests crims sense resoldre i fa xantatge a Harry Hole perquè accepti investigar 

el cas. S'inicia llavors una carrera contra rellotge per evitar que la matança continuï. Res és el que sembla i Harry 

Hole recorre a un psiquiatre especialista en vampirisme per intentar entendre la psique de l'assassí. 



 

 

La llum de la nit 
Graham Moore 

 

 

 
 

 

Editorial: Rosa dels Vents 

Pàgines: 464 

Idioma: català 

 

La nit de l'11 de maig de 1888, en Paul Gravath caminava pels carrers de Manhattan encara il·luminats per fanals 

de gas. El jove advocat anava de pressa i amb cara de pomes agres. Thomas Edison, el geni, el mag, l'inventor de 

la bombeta elèctrica, l'esperava en el seu imponent despatx, disposat a barallar-se dur per tal de defensar la seva 

patent. 

A l'altra banda de la barrera hi havia el client d'en Paul, ni més ni menys que el gran George Westinghouse, que 

amb l'ajut de l'enginyós Nikola Tesla, havien millorat l'artefacte per aconseguir que a tots els carrers i les llars dels 

Estats Units brillés una llum intensa, sense apagades sobtades. 

La Història amb majúscules ens parla d'aquesta lluita, però en Graham Moore, el famós guionista de Desxifrant 

l'enigma, ens l'explica com si nosaltres també hi fóssim, entre cables i fórmules matemàtiques, bevent vi amb 

dones molt llestes a les grans festes de Nova York, assistint en primera persona a un espectacle en el qual van 

brillar la llum i la intel·ligència... i això només ho aconsegueixen les bones novel·les. 

 

 

Te veré bajo el hielo 
Robert Bryndza 
 

 
 

 

 

 

 

 

Editorial: Roca Editorial de Libros 

Pàgines: 400 

Idioma: castellà 

 

Un jove descobreix el cadàver d'una noia sota una gruixuda capa de gel en un parc del sud de Londres. 



La detectiu Erika Foster serà l'encarregada de dirigir la investigació del cas, mentre lluita contra els seus propis 

dimonis personals. Quan Erika comença a indagar en el passat de la víctima, tot sembla apuntar que el seu 

assassinat està connectat amb l'homicidi de tres dones que han estat trobades amb signes d'estrangulació, les 

mans lligades i, sospitosament, també sota les aigües congelades d'altres llacs a Londres. 

A poc a poc, Erika s'aproxima a la veritat, sense sospitar que l'assassí potser també l'observa i s'acosta cada 

vegada més a ella. 

 

 
La obsesión 
Nora Roberts 
  

 

 

 

 

 

Editorial: Plaza & Janes Editores 

Pàgines: 528 

Idioma: castellà 

 
 
 

La infància de Naomi Bowes va acabar bruscament la nit en què va seguir al seu pare fins al bosc que vorejava la 

casa familiar i va descobrir el fosc secret que ocultava. Mantenia captiva a una jove. No era la primera a la qual 

havia privat de la seva llibertat ni la primera a la qual pensava matar.  

Gairebé dues dècades després, Naomi, convertida en fotògrafa d'èxit, s'instal·la en un petit poble de costa, a 

milers de quilòmetres d'aquell bosc, i tracta de passar desapercebuda. Queda enamorada d'un casalot laberíntic i 

baldat, i es bolca en la reforma. Pretén aprofitar l'oportunitat per gaudir d'una existència solitària. Però els 

acollidors pobletans, especialment el ben plantat mecànic Xander Keaton, no deixaran que ho aconsegueixi. 

La cuirassa que Naomi s'havia creat va perdent força. No pot evitar tornar una vegada i altra a aquell bosc, 

obsessionada pels crims que va cometre el seu pare. I no només el passat l'aguaita, sinó també algú que sembla 

disposat a obrir una porta que ella creia tancada fa molt de temps. 

 

 

 

 

 



 

El baile de las luciérnagas 

Kristin Hannah 

 

 

 

 

Editorial: Suma 

Pàgines: 616 

Idioma: castellà 
 

 

En el calorós estiu de 1974, Kate Mularkey ha decidit acceptar el seu paper de zero a l'esquerra en la vida social 

del seu institut. Fins que, per la seva sorpresa, «la noia més guai del món» es muda a l'altra banda del seu carrer i 

vol ser la seva amiga. Tully Hart sembla tenir-ho tot: bellesa, intel·ligència i ambició. No poden ser més diferents. 

Kate, destinada a passar desapercebuda, amb una família afectuosa però que l’avergonyeix cada moment, i Tully, 

embolicada en glamur i misteri encara posseïdora d'un secret que l'està destrossant. Contra tot pronòstic, es fan 

inseparables i segellen un pacte per a ser millors amigues per sempre. 

Durant 30 anys s’ajudaran mútuament per no enfonsar-se esquivant les tempestes que amenacen la seva relació: 

gelosia, enutjos, dolor, ressentiment ... I creuran que han sobreviscut a tot fins que una traïció les separi ... i 

sotmeti el seu valor i la seva amistat a la prova més dura. 

 

Tu no ets una mare com les altres 
Angelika Schrobsdorff 

 
 
 
 
Editorial: La Campana 

Pàgines: 608 

Idioma: català 
 

Angelika Schrobsdorff reconstrueix la vida real i inconformista de la seva mare, l’Else, una dona nascuda en una 

família de la burgesia jueva de Berlín que viurà de ple els «bojos anys vint» i que tindrà tres fills de tres pares 

diferents, fidel a les dues promeses que es va fer de jove: viure la vida amb la màxima intensitat i tenir un fill amb 

cada home que estimés. 

Amb passió però sense compassió, amb empatia i admiració, però alhora amb una mirada crítica, Angelika 

Schrobsdorff ho explica amb dues veus diferents: la de la dona adulta, que coneix fins al fons l’ànima humana i, 

per tant, no jutja, i la de la nena i l’adolescent que reviuen els records d’aquella mare tan poderosa. Tu no ets una 



mare com les altres és una potent història real d’una mare fascinant i forta però al mateix temps plena de 

debilitats i contradiccions. 

 

Annapurna est 
Jordi Pons 
 

 

 

 
 

Editorial: 192 

Pàgines: Tushita Edicions 

Idioma: català 

 

Tushita edicions recupera aquest gran clàssic de la nostra història alpinística, incloent-hi per primera vegada més 

de 60 fotografies i un DVD realitzat per en Jordi Pons, per commemorar el 40è aniversari d'aquesta expedició. 

 

Les altes capacitats a l’escola inclusiva 
Maria S. Dauder 

 
 

 

 
Editorial: Horsori Editorial 

Idioma: català 

 

A diferència de l’antic volum, que consistia en 30 contes curts, aquest es divideix en capítols més llargs que 

desenvolupen històries més profundes i enteranyinades, amb les quals s’aprofundeix més en els temes que es 

tracten. Tot i la cultura, mai falta l’emoció i l’aventura a cadascuna de les trames que se succeeixen. 

Aquest volum està dirigit a aquests alumnes preadolescents i adolescents que necessiten saciar de curiositat les 

seves neurones i endinsar-se en temes que els motivin i els encenguin l’espurna de la curiositat: la tecnologia! 

D’aquesta manera, apropant-los a temàtiques del seu interès, els fem propers als seus companys, que també 

gaudeixen de les aplicacions, tauletes, xarxes socials i jocs de realitat virtual. Les propostes didàctiques estan 

orientades a continguts digitals i requereixen l’esforç i la implicació dels alumnes en les habilitats digitals. Per això 

es titula Verat Descarat 2.0. Molts Marrameus i Verats Descarats per a tothom! 

 



 

El jazz i la seva història 
Giuseppe Vigna 
 

 

 

 

 

Editorial: Malsinet 

Pàgines: 66 

Idioma: català 
 

Un llibre que ofereix als joves lectors no només un repàs exhaustiu de la vida i obra dels intèrprets més 

importants, sinó també molts detalls del marc històric i geogràfic on van desenvolupar-se, així com un ampli 

panorama de la varietat d'instruments que aquests genials artistes han fet servir. Des de Louis Armstrong a Miles 

Davis, tot passant per figures tan importants com ara Duke Ellington, Billie Holiday, Charlie Parker, Count Basie, 

Art Tatum, Sarah Vaughan, Benny Goodman, Coleman Hawkins, Thelonious Monk i molts altres... 

Parlar d'aquestes coses no és fàcil. Però és necessari, perquè sense saber d'economia no es pot entendre el món. 

Enric Casulleras intenta donar un cop de mà a les famílies parlant d'economia amb un llenguatge planer, amb la 

intenció de promoure l'esperit crític del joves envers el sistema capitalista que els ha tocat viure.  

Com diu l'autor, un altre món és possible i canviar-lo és a les nostres mans. 

 

Misèria, la bactèria! 
Mortadel·lo i Filemó 

  
 
 
 

 

Editorial: S.A Ediciones B 

Pàgines: 48 

Idioma: català 

 
Les novetats de la sèrie Mortadel·lo i Filemó, de Francisco Ibáñez, sempre són garantia de diversió i èxit 

comercial. Primera aparició d’un nou personatge de Francisco Ibáñez, Bactèria, la dona del professor Bacteri. La 

TIA està de cap per avall: la dona del professor Bacteri ha entrat a treballar a l’agència i els seus invents són un 

fracàs rere un altre. És la versió femenina del professor i la seva capacitat per crear invents estrafolaris que porten 

a la misèria i el més absolut dels desastres supera amb escreix el mateix Bacteri. Que Sandunguero protegeixi els 

agents de la TIA. 

  

 
 



Novè viatge al regne de la fantasia 
Geronimo Stilton 

 

 

 

 

Editorial: Estrella Polar 

Pàgines: 512 

Idioma: català 

 

El Novè Viatge al Regne de la Fantasia en una edició molt especial! Geronimo viatja al rescat de la reina 

Flordiana!!  

La reina Flordiana ha desaparegut, i amb ella també han desaparegut tres objectes màgics: el Llibre dels Mil 

Encanteris, l’Esfera de Cristall i la Vareta Xiuxiuejant. Serà capaç el Cavaller Sense Màcula i Sense Temença de 

trobar-los i salvar el Regne de la Fantasia? Flordiana està en perill i per rescatar-la haurem d’anar al País de les 

Aranyes Invisibles, a l’Imperi dels Dracs de Robí, al Regne de les Serps Sibilants i al País de les Mil Ombres! 

 

 

Diari d’una penjada 10 
Rachel Renée 
 

 

 

 

 

 

Editorial: Estrella Polar  

Pàgines: 404 

Idioma: català 

Les aventures de la Nikki arriben al nº10! La Nikki haurà de conviure amb el que sembla la desaparició a l’institut 

de la Mackenzie i amb els seus pèssims dots com a cuidadora d’animals. Prepareu-vos perquè aquest cop la Nikki 

la farà grossa! 

El gat amb botes 

Contes Clàssics 
 
 

 

 

 

 

 

Editorial: Libreria Universitaria 

Pàgines: 48 

Idioma: català 



Contes clàssics explicats mitjançant textos senzills acompanyats de belles il·lustracions.  

 
Guia de Finlandia 

Lonely Planet 
 
 

 

Editorial: Geoplaneta 

Pàgines: 320 

Idioma: castellà 

 
 

Finlàndia és el profund nord: vasts horitzons de boscos i llacs embolicats en un aire nítid i revitalitzant 

d'avantguardisme. Bé sigui entre la llum infinita del seu estiu o en la misteriosa màgia congelada del seu hivern, 

aquest país sempre val la pena. 

Aquesta guia de viatges a Finlàndia aporta tota la informació necessària i imprescindible per emprendre el viatge 

per totes les zones del país que vols visitar. Hi trobaràs recomanacions de viatge a Finlàndia, i advertències i 

consells, per fer que el teu viatge sigui inoblidable.  

Recorre rutes i camins que tantes vegades has vist fotografiats, i recorda que això és només una guia, l'aventura la 

vius tu! 

Guia de Ibiza y Formentera 

Guiarama 

 

 

 

Editorial: Anaya Touring 

Pàgines: 144 

Idioma: castellà 

 
Una guia pràctica i totalment actualitzada, ideal per realitzar un curt viatge a les illes d'Eivissa i Formentera. La 

guia està dividida en cinc apartats. En el primer, titulat Deu Indispensables, es proposa una selecció dels llocs, 

curiositats i tradicions de les illes que no cal perdre: Les parròquies eivissenques, Arquitectura en el paisatge, 

Formentera: l'home i el seu medi, Ses Salines, Les discoteques. El segon apartat inclou un breu resum de la 

història de les illes Pitiusas des dels seus inicis fins a l'actualitat. L’apartat Visita a la ciutat d'Eivissa consta de dos 

itineraris urbans a seguir per conèixer a fons la ciutat: Dalt Vila, Conjunt Històric Monumental i més enllà del 

recinte emmurallat. En tots dos itineraris es proporciona informació detallada dels llocs de més interès. També 



inclou un plànol de la ciutat amb els monuments més importants destacats. El següent apartat, Excursions per 

Eivissa i Formentera, fa un recorregut pels llocs més emblemàtics de les dues illes. Finalment, s'inclou una àmplia 

selecció de restaurants, allotjaments, adreces de museus i monuments, així com una exhaustiva informació 

pràctica per moure’s per la zona. 

 

 

Electrònica 

José L. Durán 

 

 

 

 

Editorial: Altamar 

Pàgines: 160 

Idioma: català 

 

Desenvolupament del currículum del mòdul d'Electrotècnia corresponent al Cicle Formatiu de Grau Mitjà en 

Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques de la família professional Electricitat-Electrònica. Els continguts s'han 

previst per complir amb tres objectius: que es puguin impartir en la seva totalitat dins de les hores assignades al 

mòdul, que l'alumnat no trobi dificultats per seguir-los, atenent als seus coneixements d'accés i, finalment, que 

estableixin els lògics enllaços amb altres mòduls del cicle per donar una visió més completa i integradora de 

competències i coneixements. El llibre s'ha estructurat en 8 unitats didàctiques, disposades segons una lògica 

progressiva de la matèria i donant compliment al Reial Decret 177/2008, de 8 de febrer, pel qual s'estableix el 

títol de Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques i es fixen els seus ensenyaments mínims: - Introducció 

a l'electrònica: evolució i història, magnituds elèctriques utilitzades en electrònica i components passius més 

habituals. Amb això es pretén fer una aproximació al tema. - Mesures més habituals en components i senyals de 

naturalesa electrònica així com els instruments que, clàssicament, permeten aquestes mesures. 

 


