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Patria
Fernando Aramburu

Editorial: Tusquets editores
Pàgines: 648
Idioma: castellà

El dia en què ETA anuncia l'abandonament de les armes, Bittori es dirigeix al cementiri per explicar-li a la tomba
del seu marit el Txato, assassinat pels terroristes, que ha decidit tornar a la casa on van viure. Podrà conviure amb
els qui la van assetjar abans i després de l'atemptat que va trastocar la seva vida i la de la seva família? Podrà
saber qui va ser l'encaputxat que un dia plujós va matar el seu marit, quan tornava de la seva empresa de
transports? Per més que arribi d'amagat, la presència de Bittori alterarà la falsa tranquil·litat del poble, sobretot
de la seva veïna Mirin, amiga íntima en un altre temps, i mare de Joxe Mari, un terrorista empresonat i sospitós
dels pitjors temors de Bittori. Què va passar entre aquestes dues dones? Què ha enverinat la vida dels seus fills i
els seus marits tan units en el passat? Amb els seus estrips dissimulats i les seves conviccions indestructibles, amb
les seves ferides i les seves valenties, la història incandescent de les seves vides abans i després del cràter que va
ser la mort del Txato, ens parla de la impossibilitat d'oblidar i de la necessitat de perdó en una comunitat trencada
pel fanatisme polític.

Dies de tot
Blanca Soler

Editorial: Columna
Pàgines: 256
Idioma: català

Dies de tot neix d’una malaltia i d’una decepció; és un període d’aturada que permet anar enrere en el temps i fer
memòria d’altres èpoques –records d’infància, la família, l’inici de la professió-, però també per reflexionar sobre
la vida, els canvis, i sobre una feina, la d’ensenyar, que va començar sent una vocació i que, amb el temps, s’ha
convertit en un desengany. La nostàlgia, la reflexió, el dolor, la frustració... se superposen al llarg del text amb les
experiències positives, les il·lusions i la maduresa, en un anar amunt i avall en el temps i en el pensament.

EL asesinato de Sócrates
Finalista Premi Planeta 2016
Marcos Chicot

Editorial: Planeta
Pàgines: 768
Idioma: castellà

Grècia s. V a. C. Un fosc oracle vaticina la mort de Sòcrates. Un nadó és condemnat a morir pel seu propi pare.
Una guerra aferrissada entre Atenes i Esparta dessagna Grècia. L'assassinat de Sòcrates recrea magistralment
l'època més extraordinària de la nostra història. Mares que lluiten pels seus fills, amors impossibles i soldats
tractant de sobreviure s'entrellacen d'una manera fascinant amb els governants, artistes i pensadors que van
convertir a Grècia en el bressol de la nostra civilització. Al llarg de les pàgines d'aquesta absorbent novel·la, brilla
amb llum pròpia la figura inigualable de Sòcrates, l'home la vida i mort ens inspiren des de fa segles, el filòsof que
marca un abans i un després en la història de la humanitat.

La senyora Stendhal
Rafel Nadal

Editorial: Columna
Pàgines: 304
Idioma: català

Quan l’últim dia de la guerra una bala sega la vida de la Rossa en un tiroteig a la plaça de Sant Pere de Girona, el
destí d’en Lluc queda lligat per sempre al de la senyora Stendhal, que el criarà com si fos fill seu. La força de la
mare adoptiva, la rebel·lia del jove Dani i la saviesa de l’avi Dídac acompanyaran la mirada innocent del nen per
un paisatge carregat d’emocions i de promeses. Fins que toparà amb l’ànsia de revenja dels vencedors decidits a
passar comptes.
Després de l’èxit internacional de La maledicció dels Palmisano, Rafel Nadal torna a la Catalunya de postguerra
amb la seva obra més madura; una novel·la colpidora, a cavall de realitat i ficció, que tanca el cicle de l’autor
sobre els bàndols, el destí i la llibertat individual.

La marca de la sangre
Patricia Cornwell

Editorial: Edicions B.
Pàgines: 432
Idioma: castellà

Amb motiu del seu aniversari, la doctora Scarpetta es disposa a volar a Miami quan descobreix set monedes a la
paret del darrere de casa de Cambridge. Es tracta d'un joc infantil? I en aquest cas, per què totes les monedes són
del 1981 i tan brillants com si acabessin de encunyar-les? Tot d'una sona el seu mòbil i el detectiu Steve Marí li
informa que s'ha comès un assassinat a cinc minuts de distància: un professor de música de l’institut ha rebut un
precís tret quan estava descarregant aliments del seu cotxe. Ningú va veure ni va sentir res.
Kay Scarpetta es veurà enmig de la malson persecució d'un franctirador i assassí en sèrie, una investigació que la
portarà a les fosques profunditats de la costa de Florida, on es submergirà en la recerca d'un vaixell enfonsat per
trobar respostes que només ella pot descobrir i analitzar.
Aviat comprovarà que les evidències assenyalen a un membre de la seva pròpia família: ni més ni menys que Lucy,
la seva neboda experta en tecnologia.

Els hereus de la terra
Ildefonso Falcones

Editorial: Rosa dels vents
Pàgines: 896
Idioma: català

Fa deu anys milions de lectors es van rendir a l’Arnau Estanyol, el bastaix que va ajudar a construir l’església de
Santa Maria, l’església del mar. Ara la història continua amb aquesta impressionant recreació de la Barcelona
medieval, una esplèndida i emocionant novel·la de lleialtat, venjança, amor i somnis per complir.
Barcelona, 1387. Les campanes de l’església de Santa Maria de la Mar continuen repicant per a tots els habitants
del barri de la Ribera, però n’hi ha un que les escolta amb una especial atenció… L’Hug Llor, orfe de pare mariner,
té dotze anys i treballa a les drassanes gràcies a la generositat d’un dels prohoms més apreciats de la ciutat:
l’Arnau Estanyol.
Però els somnis de joventut de ser un dia constructor de vaixells toparan de ple contra una realitat dura i
despietada quan la família Puig, enemiga acèrrima del seu mentor, aprofiti la posició que obté amb el nou rei per
executar una venjança que fa anys que anhela.
A partir d’aquest moment, la vida de l’Hug oscil·la entre guardar lleialtat a en Bernat, amic i únic fill de l’Arnau, o
mirar de sobreviure en una...

Diccionari de les religions
Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós

Editorial: Amsterdam llibres
Pàgines: 280
Idioma: català
Cadascun dels termes s’associa amb una o més d’una de les tradicions religioses amb més presència a Catalunya
(bahaisme, budisme, catolicisme, cristianisme ortodox, hinduisme, islam, jainisme, judaisme, protestantisme,
sikhisme i zoroastrisme), a banda d’altres agrupacions que han semblat d’interès (esglésies lliures, noves religions,

religions indígenes, religions de la Xina i el Japó). Alguns dels termes s’han associat amb àrees més transversals
com ara ciències de la religió i termes seculars.

Qué sabemos hoy del Síndrome de Down
Juan Perera

Editorial: CEPE Ciencias de la educación preescolar y especial
Pàgines: 112
Idioma: castellà

Quan els autors d'aquest llibre ens vam proposar escriure ho vam fer pensant que resumir i aportar els nostres
quaranta anys d'experiència, estudi, investigació i treball en la síndrome de Down (SD) podria ser especialment
útil i profitós per a les persones amb SD, per als seus pares i germans, per a les persones que conviuen amb ells i
molt especialment per als futurs professionals (metges, psicòlegs, pedagogs, logopedes, psicomotricitats,
fisioterapeutes, mestres ...) que actualment es preparen a les universitats per a treballar el dia de demà amb i per
a les persones amb SD dels països de parla hispana.
Està dividit en dos blocs clarament diferenciats: En els capítols II i III, que constitueixen el primer bloc, s'aborden i
expliquen els avenços que van produir al final del segle XX i principis del XXI en genètica molecular, que van
permetre diferenciar molts altres síndromes de origen genètic que cursen també "amb handicap cognitiu" i en
particular definir l'especificitat física, fisiològica i neurocomportamental de la SD en temes tan importants com la
cognició, la memòria, el llenguatge, etc.
Així mateix s'aborda un tema específic de la SD: la tendència general a què entorn als 40 anys aparegui un
"envelliment prematur" (polimorf) (Ylieff, 2003), que no es tracta d'una demència, i que no ha de confondre
tampoc amb " la patologia de l'Alzheimer "(monomorfa) que afecta el 20% de les persones amb
S.D. majors de 40 anys i un 40% de les que ja han complert 50.
El segon bloc (capítols IV i V) aborda d'una banda el seguiment mèdic longitudinal de les persones amb SD "que
permet prevenir, analitzar i resoldre els problemes mèdics que puntualment vagin apareixent en elles i que estan
ben delimitats en els" programes de salut "per a les persones amb S.D.", i per altra banda la "avaluació
neuropsicològica" amb l'objectiu de concretar i mesurar les dificultats cognitives i aplicar les tècniques més
adequades per al seu òptim aprofitament i, en el possible, la seva recuperació.

Les marques de la mort
Veronica Roth

Editorial: Fanbooks
Pàgines: 512
Idioma: català
Cyra és la germana d’un brutal tirà que governa el poble de Shotet. Tot i que no aprova els mètodes del seu
germà, acaba donant suport al seu poder. Akos procedeix de la pacífica nació de Thuvhe i és capturat juntament
amb el seu germà pels soldats de Shotet. Akos ha de salvar el seu germà a tota costa i encara que l’enemistat
entre ell i Cyra sembli insuperable, tots dos hauran de decidir si es destrueixen l’un a l’altre o si s’ajuden per
poder sobreviure i canviar l’equilibri de poder de la galàxia.

Diari d’una penjada 9
Rachel Renée Russell

Editorial: Estrella Polar
Pàgines: 344
Idioma: català

Oh, Oh... la McKenzie ha aconseguit el diari de la Nikki. Ara es descobriran tots els seus secrets! KFT! La Nikki
haurà de trobar una solució abans no sigui massa tard.

El gran llibre dels esports
Geronimo Stilton

Editorial: Estrella Polar
Pàgines: 80
Idioma: català

Un repàs pels diferents tipus d’esports, amb curiositats, rècords, els millors atletes de cada disciplina…I tot
il·lustrat amb imatges espectaculars!
L’illa dels Ratolins es disposa a celebrar els primers Jocs Extraràtics de la història i Geronimo Stilton ha rebut
l’encàrrec d’organitzar-los. Sí, ell, que es cansa de jugar al parxís! Així que ha decidit d’investigar una mica tots els
esports que practiquem els humans, en especial aquells que s’inclouen als Jocs Olímpics.

Jornalets més aviat justets…
Mortadel·lo i Filemó

Editorial: Ediciones B.
Pàgines: 48
Idioma: català

La crisi ha arribat a la T.I.A., com a tot arreu, i l’organització es veu oblidada a reduir els sous de tot el personal.
Això afectarà sobretot els agents més maldestres del planeta, Mortadel·lo i Filemó. Els pobres ja tenien un sou tan
ajustat, que ara passarà a ser ridícul. Davant d’això, els nostres agents favorits es veuran obligats a empescar-se
les ocupacions més increïbles per arribar a final de mes.

Què fa el Mic?
Maica Meseguer

Editorial: Essential Minds
Pàgines: 24
Idioma: català

El que més li agrada al Mic és jugar sense parar. Voleu veure què fa? Aquest conte és ple d’idees que
s’encomanen!
Imprès amb lletra de pal, indicat per als nens que comencen a llegir.

En Tupi i el ninot de neu
Arànega Mercè

Editorial: Edebe
Pàgines: 32
Idioma: català

En Tupi viu en un món envoltat de coses i objectes dels quals encara no sap el nom. Aprèn a través de les imatges
a anomenar cada pictograma que apareix a les pàgines d’aquest divertit llibre.

Cat and mouse. Learn the colours
Stéphane Husar

Editorial: Anaya
Pàgines: 32
Idioma: Anglès
Un gat i un ratolí. ¿Es duran malament? És clar que no! Els dos animals s'entenen de meravella i són igual de
curiosos! Cat and Mouse parlen en anglès, i per això, mentre t'entretens amb les seves històries i gaudeixes de les
divertides il·lustracions, tu aprendràs anglès també. A més, amb el CD podràs escoltar els diàlegs i el
vocabulari. Anima't a repetir les frases! Amb Cat and Mouse, Learn the colours!, aprendràs els colors en anglès i
descobriràs d’on vénen els bonics globus de colors que volen d'una pàgina a una altra.

