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En una sola persona
John Irving

Editorial: Edicions 62
Pàgines: 640
Idioma: català

Una història tempestuosa, divertida i commovedora sobre els enamoraments inadequats, els amors insatisfets i
una acceptació decidida i valenta de les nostres diferències sexuals.

Doctor Sueño
Stephen King

Editorial: Plaza & Jones Editores
Pàgines: 608
Idioma: castellà

Stephen King torna als personatges i al territòri d’ una de les seves novel.les més emblemàtiques, El resplandor.
Danny Torrance ara ja adult, el seu destí el portarà a salvar una nena de 12 anys ( que també té un dó especial)
d’ una tribu de gent assassina i amb poders psiquics.

El estafador
John Grisham

Editorial: Plaza & Jones editores
Pàgines: 400
Idioma: castellà

Un abogat condemnat a 10 anys de presó sap qui i perquè el jutge Fawcett va ser assasinat i exigeix la llibertat a
canvi de la seva informació.

Luces del sur
Danielle Steel

Editorial: Plaza & Jones Editores
Pàgines: 368
Idioma: castellà

Fa més d’ una década, Alexa Hamilt va marxar de Charleston, sense feina, amb una filla petita i el cor fet mil
bocins. Ara, és una prestigiosa advocada que té a les seves mans el cas més important de la seva carrera: l’
acusació d’ un possible assassí en sèrie. Durant l’ investigació, Alexa rep una amenaça que fa perillar la seva
pròpia vida; la seva filla Savannah, comença a rebre anònims d’ algú que la vigila i que li vol fer mal. Tot hi que
porta temps sense parlar-se amb el seu ex marit, Alexa, decideix empassar-se l’ orgull i demanar-li que s’ emporti
la seva filla a Charleston. Han passat molts anys, però, Tom Beaumont no ha canviat gens, segueix sent l’ home
atractiu que va enamorar a l’ Alexa, però amb una diferència, ara ell, s’ arrapenteix profundament d’ haver
abandonat a la dona de la seva vida i la voldrà recuperar costi el que costi.

Una veritat delicada
John le Carré

Editorial: Edicions 62
Pàgines: 384
Idioma: català

Al penyal de Gibraltar, la colònia britànica més preuada, té lloc una operació secreta de contraterrorisme amb el
nom clau de Vida Salvatge. L’objectiu: capturar i segrestar un important comprador d’armes jihadista. Els
responsables: un ambiciós ministre d’Afers Estrangers i un amic íntim seu que es dedica al negoci de la defensa
privada. L’operació és tan confidencial que ni tan sols el Toby Bell, el flamant secretari privat del ministre, ha estat
convidat a participar-hi. Quan sospita que aquella operació pot ser un desastre, el Toby intenta impedir-la, però
immediatament el traslladen a una nova destinació. Tres anys després, Sir Christopher Probyn, un diplomàtic
britànic jubilat, el convida a la seva atrotinada casa pairal de Cornualla, i allà el Toby, observat de prop per l’Emily,
la filla de Sir Christopher, haurà d’escollir entre ser fidel a la seva consciència o trair el deure contret amb els
Serveis Secrets. Ara bé: ¿com pot continuar callat el Toby si l’única cosa que es necessita perquè el mal triomfi és
que els homes íntegres no facin res?

Calígula
Albert Camus

Editorial: Alianza Editorial
Pàgines: 152
Idioma: castellà

Reflexió sobre els problemes i obsessions que van nutrir la seva creació literària i teòrica, “ Calígula “, obra
gestada entre 1938 i 1942 i representada per primera vegada l’ any 1945, és una de les grans peces dramàtiques
d’ Albert Camus ( 1913-1960 ). En ella, els temes recurrents de l’ absurd existencial, la metafísica, el patiment de l’
home i la lògica del poder tenen un desplegament dramàtic que discórrer en paral.lel a les novel.les i assajos de l’
autor, en el que el seu talent i la sensibilitat ètica es centraren sempre en una indagació sobre la complexitat, l’
ambigüitat i la riquesa de la condició humana.

El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde
Robert Louis Stevenson

Editorial: Quadrerns crema
Pàgines: 152
Idioma: català

Robert Louis Stevenson (1850-1894) tenia trenta-cinc anys quan va escriure aquest llibre. Es va publicar el 1886 i,
des de llavors, no ha deixat de ser un punt de referència ineludible. La traducció, a càrrec de Salvador Oliva, té la
virtut de captar per primera vegada en català les qualitats fonamental s de l'estil de Stevenson, tant que, al lector
que conegui versions posteriors, li semblarà llegir-lo per primer cop

JSP
Javier Urbaneja Fan

Editorial: Anaya Multimedia
Pàgines: 320
Idioma: castellà

JSP és un llenguatge a través del qual, molts programadors han començat a conèixer la plataforma J2EE. L’ altra
via comença amb el llenguatge Java. Els dos camins són vàlids, però el segon és el més costós. Ja que es tarda
molt en veure una altra cosa que no siguin aplicacions en línia de comandaments. En el cas de JSP les feines
bàsiques, com el processament, s’ aprenen a fer ràpid .Tot hi que no és imprecindible, si és recomenable tenir
certs coneixaments HTML (amb javaScript) i SQL per treure el màxim partit al llibre. Però, només necessita
funcionar el sistema operatiu i el seu navegador web a nivell d’ usuàri. Amb aquest llibre, el lector podrà
desenvolupar una aplicació web en JSP i conèixer quines són les pràctiques a seguir en el cas de
desenvolupaments empresarials i sabrà, entre molts altres aspectes, el processament de JSP, quins són els errors
més freqüents en el codi, accedir a base de dades o desenvolupar components J2EE.

L’ estrès. Mites i Realitats
Joan Riart

Editorial: UOC ( Universitat Oberta de Catalunya )
Pàgines: 215
Idioma: català

Aquest llibre consta de quatre parts ben definides que abasten el complex fenomen de l'estrès. En primer lloc, es
duu a terme una reflexió sobre qüestions com la manera com cal entendre l'estrès en general i el laboral en
particular, allò que té l’ estrès de subjectiu i allò que té d’objectiu, les respostes que donem davant de situacions
estressores, els processos neurològics, les dimensions personals on afecta l’estrès i l’estrès social. En segon lloc,
es presenten els qüestionaris elaborats pel grup GRELDO sobre els estressors laborals docents i sobre les
simptomatologies més freqüents. A continuació, s'aborden un per un els elements estressors, fent especial
atenció a aquells elements de l'entorn que afecten especialment el món docent i a aquells que generen estrès
social. Finalment, s’ofereix una llarga llista de recursos personals que tothom té a l'abast per afrontar amb èxit les
tensions derivades d'un excés d'estrès. Les diverses propostes, que s’exposen i s’acompanyen de tècniques per a
dur a la pràctica, inclouen aspectes com l’alimentació, el son, l'horari dins la feina, la gestió del cos i la ment, les
relacions, així com recursos per a afrontar l’estrès social.

Vencer la Osteoporosis
Ana Maria Lajusticia

Editorial: EDAF
Pàgines: 144
Idioma: castellà

Un dels problemes de salut més estesos a la societat d’ avui dia és la osteoporosis i les fractures d’ ossos que
provoca. Sempre s’ ha explicat erròniament, ja que la causa d’ aquesta malaltia resideix en la falta de col·lagen.
Es a dir, la substància que permet la flexibilitat dels ossos i que a més, és el suport de fosfat de calci en l’ os.
Aquest llibre, l’ autora ens mostra les claus per la solució a l’ osteoporosis i com pot solucionar-se fàcilment la falta
de col·lagen.

Los mejores treks del mundo
Steve Razzetti

Editorial: Blume
Pàgines: 168
Idioma: castellà

Els millors treks del món és una obra pràctica de gran format que presenta 29 rutes de trekking més desafiants
del planeta. Recopilades per experts que tenen informació de primera mà i mostren un autèntic entusiasme per el
tema i la regió que descriuen, aquestes rutes, com un parèntesis màgic i llunyà de la civilització i una immersió a
les grans extensions naturals. Adequat tant per aventurers experimentats com per els inexperts amants de la
naturalesa, aquest llibre analitza les possibilitats de trekking existents en cada continents, i porta al lectora
realitzar nous descobriments realment emocionants. No només explica la història dels primers aventurers, sinó,
que a més aporta informació pràctica, bàsica per els que desitgin posar-se en marxa pel seu compte. Amb
espectaculars imatges, es recórrer des dels elevats pics de l’ Himàlaia nepalès fins els paisatges volcànics de l’ Illa
Nord de Nova Zelanda, des del gran Canyó de Arizona, fins el paisatge glacial de la Patagonia Chilena, desafiants
rutes per descobrir una gran riquesa de cultura i esplendor.

La guia de fortificacions de Catalunya
Gemma Cardona

Editorial: Cossetània
Pàgines: 108
Idioma: català

La Guia de fortificacions de Catalunya proposa la visita a diferents fortaleses de totes les èpoques situades al
territori català, des de la prehistòria fins a l’ època contemporània. La guia vol facilitar la visita i la comprensió de
les restes patrimonials, recomanant-ne els punts clau i proporcionant informació pràctica p er accedir-hi. Les
visites que es proposen estan agrupades per zones geogràfiques, per tal de facilitar la visita conjunta a diverses
fortaleses.

La guineu, una caçadora astuta
Christian Havard

Editorial: Cruïlla
Pàgines: 32
Idioma: català

La guineu, discreta i solitària, té fama de ser molt hàbil. Però els éssers humans mai no li han tingut gaire
simpatia. En aquest llibre s'explica on viu, què menja, quan cria... aquesta caçadora astuta.

L’ assassinat del professor de música
Geronimo Stilton

Editorial: Anaya
Pàgines: 168
Idioma: castellà

El professor de música, Gustavo Valbuena, ha sigut segrestat degut a una aposta. Irene, Berto i Antonio són
alumnes designats pel criminal per resoldre les pistes del tètric joc i salvar la vida del professor. Només tenen fins
les dues de la tarda, i els esperen vàries pistes i endevinalles relacionats amb la música que hauran de resoldre.
Hauran de posar en pràctica tots els seus coneixements de solfeig, història i també sentit comú, per arribar a
temps d’ evitar el desastre.

L’ estrany cas del Tiramisú
Geronimo Stilton

Editorial: Planeta
Pàgines: 128
Idioma: castellà

Aquella nit tenia una cita molt especial...Bat Espring! Però el meu amic “Metomentodo” em va involucrar en un
dels seus estranys casos. Algú havia robat el famós quadre El Triomf del Tiramisú de la Pinacoteca de Ratonia i
juntament amb la pintura havia desaperagut la millor restauradora de l’ Illa de les Rates! Trobar els culpables
seria complicat!

El camí de l’ èxit
Tea Stilton

Editorial: Planeta
Pàgines: 128
Idioma: castellà

Els famosos Rock&Rat, el grup de música més superratònic del moment, desembarquen a Ratford, ja que tenen
un concert aquella mateixa nit. La professora Ratesia anuncia que seleccionaran com a teloners a un grup musical
d’ alumnes i tots somien en ser els escollits!!!!

