
 

 

 

Encara hi ha flors
Margarida Aritzeta
 
Editorial: Capital Books
Pàgines: 288 
Idioma: Català. Ficció
 
Poc podia imaginar
de desplaçar-se a 
convertir-la en una casa rural de luxe i
bandolers perquè la zona tingui un atractiu turí
en obres ja s'hi han viscut 
inquietant, fins i tot fantasmagòri
 

 

 

Camí de Sant Jaume. 50 llocs amb encant
Carlos Mencos Arraiza
 

Editorial: Cossetània
Pàgines: 120 
Idioma: Català. No f
 
El Camí de Sant Jaume, una ruta mil·lenària amb paratges únics, s'omple de caminants 
durant tot l'any. Els 50 llocs triats per aquest llibre corresponen al Camí Frances des de 
Roncesvalls fins a Santiago de Compostel·la

 

 

La voluntat de canviar
amor 
Bell Hooks 
 

Editorial: Tigre de paper
Pàgines: 164 
Idioma: Català. No 
 

Tothom necessita estimar
els homes han de poder veure les maneres com la cultura patriarcal els impedeix 
conèixer-se a si mateixos, estar en contacte amb els seus sentiments, estimar
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hi ha flors  
Margarida Aritzeta 

Capital Books 

. Ficció 

Poc podia imaginar-se en Kàputx com s'embolicarien les coses quan va rebr
se a una casa a prop del monestir de Santes Creus. La propietària

la en una casa rural de luxe i li demana que aplegui les llegendes locals sobre 
bandolers perquè la zona tingui un atractiu turístic nou. Però en aquella casa encara 

ja s'hi han viscut tot tipus amenaces i en Kàputx hi trobarà un ambient 
inquietant, fins i tot fantasmagòric. 

Camí de Sant Jaume. 50 llocs amb encant
Carlos Mencos Arraiza  

ossetània 

No ficció.  

El Camí de Sant Jaume, una ruta mil·lenària amb paratges únics, s'omple de caminants 
durant tot l'any. Els 50 llocs triats per aquest llibre corresponen al Camí Frances des de 

fins a Santiago de Compostel·la. 

La voluntat de canviar. Homes, masculinitat i 

Tigre de paper 

No Ficció 

Tothom necessita estimar i ser estimat, fins i tot els homes. Però per conèixer l
els homes han de poder veure les maneres com la cultura patriarcal els impedeix 

se a si mateixos, estar en contacte amb els seus sentiments, estimar
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se en Kàputx com s'embolicarien les coses quan va rebre l'encàrrec 
una casa a prop del monestir de Santes Creus. La propietària la vol 

li demana que aplegui les llegendes locals sobre 
stic nou. Però en aquella casa encara 

i en Kàputx hi trobarà un ambient 

Camí de Sant Jaume. 50 llocs amb encant 

El Camí de Sant Jaume, una ruta mil·lenària amb paratges únics, s'omple de caminants 
durant tot l'any. Els 50 llocs triats per aquest llibre corresponen al Camí Frances des de 

. Homes, masculinitat i 

i ser estimat, fins i tot els homes. Però per conèixer l amor, 
els homes han de poder veure les maneres com la cultura patriarcal els impedeix 

se a si mateixos, estar en contacte amb els seus sentiments, estimar…  
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Colors de comiat 
BernhardSchlink 
 

Editorial: Univers 
Pàgines: 336 
Idioma: Català. Ficció 
 

Històries de comiats aclaparadors i de comiats alliberadors, històries de triomf i de 
fracàs de l'amor, històries de confiança i de traïció, històries de records amenaçadors i 
de records domesticats, històries on del be en surt un mal o del mal en pot sortir un 
be. Històries de dones i d'homes, amb les seves pors, amb els seus embolics i amb les 
seves esperances. 
 

 

 

Baños Pleamar 
Isaac Sánchez 
 

Editorial: Dolmen Editorial 
Pàgines: 224 
Idioma: Castellà. Novel·la gràfica 
 
Davant la contaminació de els seves platge, a Badalona hi van aparèixer uns negocis 
motl singulars, coneguts om “Baños”: uns espais a peu de costa on convergien el 
menjar i la piscina, que vn portar vida q unes afores abandonades fins aquells 
moments. 

 

 

La violinista roja 
Reyes Monforte 
 

Editorial: Plaza & Jané 
Pàgines: 792 
Idioma: Castellà. Ficció 
 

Reyes Monforte torna amb la sev novela més ambiciosa: l’apassionant historia de 
l’espanyola que es va convertir en l’espia soviètiuca mé simportant del segle XX. Una 
dona que va lluitar pels seus ideals més enllà de l’amor, la fqmília, l’amistat i l’ordre 
mundial establert. 
 
 

 

 
 
 
 



INFANTILS I JUVENILS 
 

 

 

L’armadura de l’Hugo 
Susanna isern 
 
Editorial: Beascoa 
Pàgines: 48 
Idioma: Català. Ficció. 
 
L'Hugo es un nen molt sensible i te la capacitat de percebre el món d'una forma 
meravellosa. Tanmateix, a vegades, aixo li juga una mala passada. Alguns nens de 
la classe no l'entenen i se ne'n riuen. Un dia l'Hugo descobreix la manera de 
protegir-se: una armadura! Serà aquesta la solució a tots el seus problemes? 
 

 

 

Baby Moni. M’enfado 
Rocío Bonilla 
 
Editorial: Viena editorial 
Pàgines: 200 
Idioma: Català. Ficció. 
 
Què li passa a Baby Moni? Per què s’ha enfadat? Aconseguiran el pare i la mare 
que li passi? Nou volum de la col·lecció Baby Moni, el personatge més tendre de la 
Rocío Bonilla. Uns àlbums perfectes per aprendre a gestionar les emocions. 

 

 

Les germanes Gremillet 
Giovanni di Gregorio 
 
Editorial:Norma editorial 
Pàgines: 72 
Idioma: Català. Novel·la gràfica 
 
Tenir germanes no és gens fàcil, però si a més són tan diferents com Sarah, Cassiopea i 
Lucille, és una bogeria! La primera està preocupada pels somnis que té cada nit; la 
segona té el cap als núvols i la tercera passa tot el temps amb el seu...   
 



 

 

El mosquit  
Elise Gravel 
 
Editorial: Nubeocho 
Pàgines: 36 
Idioma: Català. Llibre de coneixements. 
 
A més a més de picar-nos, els mosquits fan moltes altres coses: viuen en tots els 
països del món, als humans ens detecten a través de la nostra respiració i una altra 
curiositat és que ens piquen tan sols les femelles, perquè necessiten la nostra sang 
per pondre ous. Poden arribar a pondre'n al voltant de 400 al dia! Per això n'hi ha 
tants. Si no vols gaudir de la seva companyia, posa't màniga llarga! 
 

 

 

Les aventures de la família Mellops 
Tomi Ungerer 
 
Editorial: Viena Editorial 
Pàgines 172 
Idioma: Català. Ficció 
 
Els Mellops són una família de porquets molt poc comuna. En comptes de quedar-
se tranquil·lament a casa sense fer res, ells s'estimen mes viure tota mena 
d'aventures: construir un avió i sortir volant a veure món, explorar el fons marí 
perseguint un tresor, buscar petroli... 
 

 

 

El capità calçotets i la invasió dels extraterrestres 
Dav Pilkey 
 
Susaeta 
Pàgines 120 
Idioma: Català. No ficció 
 
Tres extraterrestres molt perillosos s'han infiltrat a l'escola del Jordi i l'Oriol i 
pretenen dominar tot el planeta. Els extraterrestres enreden el senyor Grabulós, el 
director de l'escola, que els contracta per a la cafeteria. Un cop allà, elaboren un 
menjar especial que deixa tothom sota les seves ordres. El Capità Calçotets, amb 
l'ajuda del Jordi i l'Oriol, s'hi enfrontarà per intentar desbaratar els seus plans 
perversos! 
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