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“La lectura d’un llibre
és la fortuna d’un nen.”
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POESIA

Octubre 2017

Atlàntiques. Antologia de poetes portuguesos
DD.AA. Traducció: Ignasi Ribera i Rovira. Autor de l’estudi introductori: Víctor Martínez-Gil
L’antologia Atlàntiques (1913) és una de les fites més importants en les relacions contemporànies entre les literatures portuguesa i catalana. Ignasi Ribera i Rovira hi va
concentrar tota la riquesa de la lírica portuguesa a partir
del Romanticisme, des d’Almeida Garrett fins a Teixeira
de Pascoaes.

Biblioteca Històrica de
la Traducció Catalana, 3
232 pàg. 21 x 15 cm
Rústica amb solapes
20,00 e / 19,23 e
Distribució:
25 octubre
978-84-7226-816-6

Cant espiritual
David Jou
El nou poemari de David Jou, físic i poeta, clou la trilogia sobre l’experiència de Déu i el diàleg interreligiós
en què també s’integren La mística dels dies (2015) i
Cartografies de Déu (201).

Poesia, 217
96 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,00 e / 10,58 e (aprox.)
Distribució:
4 octubre
978-84-8330-956-8

La mà dins la roda
Guim Valls
Guim Valls (Barcelona, 1992) és poeta i recitador. Actualment estudia Filologia.

Premi de Poesia Martí Dot
de Sant Feliu de Llobregat 2016

Poesia, 216
64 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
10,00 e / 9,62 e (aprox.)
Distribució:
18 octubre
978-84-8330-965-0

Iconòstasi
Josep Maria Balbastre
El perquè i el com de la vida, les preguntes eternament
obertes. Uns personatges desorientats en un món hostil van trobant petites i valuoses respostes als grans
interrogants.
Premi València de Poesia
Alfons el Magnànim

Blanc breu
Maria Carme Rafecas (Llorenç del Penedès, 1987)
Una anàlisi de la fugacitat de la puresa i la innocència,
amb relació tant a la visió del món com a les relacions
personals. És un garbuix d’emocions i reflexions ordenat
en metàfores, imatges i pensaments. Un homenatge a la
il·lusió que es perd o que canvia en l’engranatge quotidià.

Bromera Poesia, 124
56 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,20 e / 14,62 e
Distribució:
18 octubre
978-84-9026-780-6

Obra guanyadora del Premi de
Poesia Jove València Nova
Bromera Poesia, 125
48 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
15,20 e / 14,62 e
Distribució:
18 octubre
978-84-9026-779-0
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La bellesa és una ferida
Eka Kurniawan. Traducció: Marc Rubió Rodon
L’obra mestra de l’autor més brillant de la
literatura d’Indonèsia i el sud-est asiàtic.
Aquesta epopeia inoblidable sobre la
història d’Indonèsia, ens meravella amb
diverses generacions de dones fortes
de la mítica ciutat de Halimunda, que es
guanyen a pols els seus drets en un procés d’apoderament que corre paral·lel a la
lluita per la independència del país, la guerra
mundial, les matances polítiques i la resistència
a trenta anys de dictadura militar.
Però és també una lúcida reflexió sobre la bellesa i
la lletjor i una obra mestra de realisme màgic a
a
Traduïd
l’asiàtica, que beu tant de llegendes locals o del
a 37
teatre d’ombres amb titelles com de la millor liid iomes
teratura universal.
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Del final de la soledat
Benedict Wells. Traducció: Ramón Farrés

Més Llibres, 6
608 pàg.
14 x 22,2 cm
Rústica
22,90 e / 22,02 e
Distribució:
4 octubre
978-84-946929-6-3
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En Jules i els seus germans, en Marty i la Liz, són molt
diferents, però un esdeveniment tràgic marcarà la vida
de tots tres. Han crescut en circumstàncies idíl·liques
però, de sobte, perden els seus pares en un accident. Tot
i que els envien al mateix internat, cadascun
d’ells seguirà el seu propi camí fins a distanciar320 pàg.
se i convertir-se en estranys. En Jules es tancarà
21 x 14 cm. Rústica
19,90 e / 19,13 e
cada vegada més en si mateix, en el seu món de
Distribució:
somnis. L’única amistat que farà i consolidarà serà amb la
18 octubre
misteriosa Alva, però només s’adonarà del que ella signi978-84-946775-3-3
fica per a ell anys més tard. Quan en Jules i l’Alva es retroben ja d’adults, sembla que podrien recuperar el temps
perdut. Però llavors el passat tornarà a fer-se present.
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Premi Europeu de Literatura 2016

El mal que m’habita
Pasqual Alapont
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Quin mal habita dins de cada un de nosaltres? Laura
s’ho pregunta mentre pensa en una pacient que es va
suïcidar. Davant d’això, decideix aturar durant un temps
la seua vida professional com a psiquiatra. Però el seu exmarit, Víctor,
li demana ajuda amb Daniel, un cosí seu que pateix episodis psicòtics
sense que en sàpiguen la causa.
Premi València de Narrativa Alfons el Magnànim

L’Eclèctica, 281
176 pàg.
15 × 23,2 cm
Rústica
19,95 e / 19,18 e
Distribució:
18 octubre
978-84-9026-793-6
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Fora de la galàxia
Nando Zanoguera
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La Unió Europea ha expulsat Catalunya del
club comunitari i l’ha condemnada a vagar fora
de la galàxia, però en aquesta travessia del desert es produeixen una sèrie de fets que juguen a
favor de la nova República. És per això que, uns anys
després, una Catalunya pròspera, rica i plena és reclamada per la UE, que vol reincorporar-la, i els catalans
han de decidir amb un nou referèndum —com no podria ser d’una altra manera— si volen reingressar-hi o
no. Però en aquest Segon Procés les coses ja no són
com abans: una Catalunya independent presidiel·la
Una nov
da per qui menys t’imagines dubta entre tornar
e
més qu
t
n
a la UE o quedar-se’n al marge, com una Noruee
n
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mostra que a Catalunya, per si encara no havia
quedat prou clar, tot és possible.

La força de les paraules
Miracle Sala Farré
La força de les paraules és un recull de contes que evoquen la infantesa
i els paisatges del poble de l’autora, Santa Maria d’Oló, a través d’un joc
que barreja el record amb la fantasia. La majoria dels contes relaten episodis, viscuts o imaginats, des dels ulls d’una nena que viu en un entorn rural.

Narrativa, 57
280 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
22,90 e / 22,02 e
Distribució:
25 octubre
978-84-8330-967-4

Notes de Color, 84
104 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
11,50 e / 11,06 e
(aprox.)
Distribució: 4 octubre
978-84-9034-646-4

II Premi de narrativa Món Rural

Obsessió i altres contes
Amanda Bassa i DD.AA.
Al nen li agraden molt els trens des de ben petit, potser pel fet de viure
arran de l’estació, amb les vies com a horitzó del poble. La mare, però, no
acaba d’estar convençuda de tanta dèria pels trens, i s’esforça per posar-hi
remei, malgrat que hi cap la possibilitat que n’estigui fent un gra massa.

Narrativa, 93
104 pàg. (aprox.)
13 x 21 cm
Rústica amb solapes
11,30 e / 10,87 e
(aprox.)
Distribució: 18 octubre
978-84-9034-662-4

20è Premi de narrativa curta per Internet Tinet

Petites històries de dies
de solitud
Pep Monrós i Cabús
Petites històries de dies de solitud recull les narracions il·lustrades de Pep
Monrós i Cabús, nascut a Barcelona i mataroní d’adopció, home de bones
converses i opinions, ponderat i amic dels seus amics. El lector hi trobarà
tots els relats publicats fragmentàriament a la revista Capgròs, els quals ell
mateix va revisar i va preparar a punt d’edició quan va deixar-nos.

Narrativa, 8
96 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
11,90 e / 11,44 e
Distribució:
11 octubre
978-84-16342-15-0
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On ets, Anastàsia?
Marta Magrinyà
La Nina és una infermera que treballa a l’Hospital de la Vall
d’Hebron al torn de nit. Està cansada de la seva vida i
ió
Una ficc
desil·lusionada amb la seva feina. Un dia, però, les coses
e
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canviaran quan un pacient a tocar de la mort li confessi
sia
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que la seva família va amagar durant anys a Anastàsia
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Romanova. La gran duquessa de Rússia, filla del tsar Nien el c
lu
vo ció
colàs II va salvar la vida i ara l’infermera haurà de destruir
de la Re
Russa
uns documents comprometedors que el vell guarda a
casa. La Nina decideix complir les últimes voluntats del pacient sense saber que està posant en perill la seva pròpia vida.
Capital Books, 8
208 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm
Rústica
amb solapes

16,90 e / 16,25 e
(aprox.)
Distribució:
25 octubre
978-84-946777-3-1

Seguiràs el ritme del
fantasma jamaicà
Albert Pijuan
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La primavera de 2014 es va publicar El franctirador i la crítica va saludar de manera entusiasta el debut en narrativa
d’Albert Pijuan. Tres anys després presenta el seu primer recull
de contes, gènere que ha practicat, juntament amb la dramatúrgia, des dels inicis de la seva vida literària. Com el seu títol indica trobarem com
a mínim un fantasma, la disquisició sobre els tòpics del bé i del mal a partir de la
història del death metal, coneixerem el conde d’Altató de Calafell, el relat d’una
separació i la visita d’un matrimoni a un cementiri d’animals, entre altres contes.

Narratives, 95
200 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica
amb solapes

16,00 e / 15,38 e
(aprox.)
Distribució:
4 octubre
978-84-15307-60-0

L’home que va morir
D. H. Lawrence. Traducció: Anna Turró Armengol
Introducció: Julià Guillamon
Quan un gall canta de bon matí, un home que havia mort reviu i
es desperta —esgotat, trasbalsat, vacil·lant— en un món que
no reconeix: és el món dels sentits, el món dels homes mortals.
Lawrence construeix una extraordinària narració basant-se en la
Resurrecció de Jesús. Quan l’home que va morir s’alça, es troba
incòmode amb totes les novetats: el seu cos sensible, una sensualitat desconeguda, una natura excitant, una somorta vibració sexual...
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El Far, 35
144 pàg. (aprox.)
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
11,50 e / 11,06 e
(aprox.)
Distribució: 25 octubre
978-84-15307-55-6

6

FICCIÓ

Octubre 2017

Les aventures de
Sherlock Holmes
El cànon holmesià. Relats, I
Sir Arthur Conan Doyle
Traducció: Xavier Zambrano
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El primer dels relats que s’apleguen en aquest volum, «Escàndol a Bohèmia», va aparèixer a la revista Strand el juliol del 1891
i va catapultar a la fama el personatge de Sherlock Holmes (i
del seu amic i cronista, el doctor Watson). De resultes d’això, la
vides de moltes persones va canviar per sempre: en primer lloc,
la de l’escriptor que el va crear, l’escocès Arthur Conan Doyle
(1859-1930), que no va trigar a sentir-se sobrepassat per l’èxit
del seu personatge, però també la de milions de lectors, que
a partir d’aquell moment, i fins ara, no han deixat de seguir les
investigacions del detectiu més famós de la història de la literatura. Aquest volum reuneix algunes de les històries més cèlebres del llogater del 221 B de Baker Street, entre els quals
«La lliga dels pèl-rojos», «Les cinc llavors de taronja» o
er
«L’aventura de la banda clapejada».
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Distribució: 25 octubre

L’home inacabat
Una reconstrucció escènica del pensament i l’obra de Puig i Cadafalch
Pere Anglas
L’home inacabat ens situa a Mataró, l’any 1967, en la celebració del centenari del naixement de l’arqueòleg, arquitecte i polític Josep Puig i Cadafalch, quan les autoritats
franquistes locals només autoritzen que es col·loqui una
placa commemorativa a la seva casa natal.

Entretindre i no tindre
Roberto García
Un home sol al llit diu que pot col·lapsar Internet. Però ens parla
a nosaltres, realment?
Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi

Quadern de correspondències
Joan Ponç
Edició a cura de Pilar Parcerisas
El llibre reuneix més de vuitanta documents originals que Ponç
s’envià amb artistes i crítics d’art del seu cercle més proper.

Voliac,
99 pàg.
21 x 14 cm
Rústica
15,00 e / 14,42 e
Distribució: 4 octubre
978-84-946347-9-6

Bromera Teatre, 67
136 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
11,95 e / 11,49 e
Distribució:
31 octubre
978-84-9026-767-7

Joan Ponç
16 x 24 cm
Rústica
38,00 e / 36,54 e
Distribució:
18 octubre
978-84-7226-818-0
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Esperança dins la foscor
Rebecca Solnit. Traducció: Bel Olid
Un al·legat a favor de l’esperança en moments d’incertesa i a
l’activisme social com a motor de canvi. Solnit presenta cinc
moments històrics i polítics clau: la caiguda del mur de Berlin,
la revolta zapatista, el canvi de mileni, l’11-S i les mobilitzacions
contra la guerra d’Iraq per explicar-nos la part positiva que va
sorgir de moments històrics i polítics carregats de por i de tensió. A partir d’aquí va fent un recorregut cap a diferents moments socials i polítics crítics per veure com s’han organtizat a
través de l’activisme. Solnit ens parla de preocupacions d’avui:
globalització, capitalisme i medi ambient. Alhora, també ens fa
visibles moltes victòries essencials que han passat desapercebudes solapades per altres successos que han anat carregats de
por i inestabilitat.
«Esperança significa que un altre
El Fil d’Ariadna, 103
món és possible, no és una pro272 pàg. (aprox.)
mesa ni una garantia. L’esperança
13 x 20 cm
Rústica amb solapes
crida a l’acció; l’acció és impossi17,50 e / 16,83 e (aprox.)
ble sense esperança.»
Distribució: 18 octubre
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978-84-15307-97-6

15,90 E
978-84-15307-51-8

Buscadors de la veritat
Veus per la pau i la noviolència
Edició de David Cortright. Traducció: Maria Rosich
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David Cortright ha elaborat una antologia definitiva sobre els personatges i els moviments socials més influents a favor de la pau i
la noviolència. Des de Gandhi, el gran pioner,
ICIP, 14
i Martin Luther King, fins al despertar d’Àfrica
328 pàg. (aprox.)
14,5 x 23 cm
(amb Mandela i Tutu) i el laberint d’Orient Mitjà,
Rústica amb solapes
passant per múltiples campanyes pacifistes, la
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució:
lluita pels drets civils, la influència de les reli31 octubre
gions o la veu de les dones.
978-84-15307-98-3

L’agricultura social a Catalunya
Desenvolupament local i ocupació per a col·lectius en risc d’exclusió social
Carles Guirado, Natàlia Valldeperas i Antoni F. Tulla
Aquest llibre pretén ser una aproximació a la situació actual
de l’Agricultura Social a Catalunya, mesurant el seu abast i
analitzant-ne les principals característiques.
II Premi d’assaig i recerca Món Rural

Prisma, 41
160 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,50 e / 12,98 e (aprox.)
Distribució: 4 octubre
978-84-9034-651-8
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Excursions a peu pel Montsant
Antoni Cabré Puig
Entre els itineraris que es ressegueixen hi ha el recorregut per la carena oest de la Grallera, Escaladei,
els Quatre Graus, el cim de la Cogulla, el coll de Mònecs, el toll de
l’Ou, entre altres.
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Miniazimuts, 6
72 pàg. 12 x 21 cm
Rústica amb solapes
9,95 e / 9,56 e
Distribució:
25 octubre
978-84-9034-660-0

Castells: durada de les actuacions i impacte econòmic
VI Simposi Casteller. Valls, 22 d’octubre del 2016
En el VI Simposi Casteller es desenvolupen les qüestions
centrals sobre la durada de les actuacions castelleres
i el nombre idoni de colles participants d’una banda i
l’impacte econòmic i social dels equipaments i programes
culturals.

L’Aixecador, 27
112 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
12,30 e / 11,83 e (aprox.)
Distribució:
18 octubre
978-84-9034-661-7

Els catòlics catalans i la qüestió jueva (1917-1939)
Joan Pérez Ventanyol
Entre els any vint i trenta, es van viure intensos debats sobre els jueus a Catalunya: d’una banda, hi havia el sector
més proper a la realitat jueva i de renovació en els plantejaments de l’Església, i de l’altra, trobem una opció més
conservadora i integrista d’arrel cristiana.

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 216
330 pàg.
16 x 22 cm. Rústica
22,00 e / 21,15 e
Distribució:
18 octubre
978-84-9883-931-9

Els catalans i Llatinoamèrica (s. XIX i XX):
viatges, exilis i teories
Textos i Estudis de
DD.AA

Estudi sobre l’empremta que han deixat les intenses relacions entre el catalans i Llatinoamèrica durant els segles
XIX i XX, fet des de la perspectiva del segle XXI.

Cultura Catalana, 217
346 pàg.
16 x 22 cm. Rústica
22,00 e / 21,15 e
Distribució:
18 octubre
978-84-9883-925-8

Francesc d’Assís, profeta de l’extrem
Suzanne Giuseppi Testut
Sobre sant Francesc s’ha escrit a bastament, però l’autora
d’aquest llibre ha analitzat alguns punts clau de la vida
d’aquest sant, tot aprofundint en la seva dimensió humana
i espiritual.

Saurí, 192
208 pàg.
13,5 x 19 cm
Rústica
13,00 e / 12,50 e
Distribució:
18 octubre
978-84-9883-930-2

La fidelitat a la terra
Meditacions sobre el llibre de la Bíblia
Eclesiastès – Qohelet
Teodor Suau
Reflexions de l’autor sobre la figura de Qohelet (s. III) savi i
creient amb un pensament que continua sent actual per la
seva posició davant la vida i la mort.

Saurí, 193
120 pàg.
13,5 x 19 cm
Rústica
12,00 e / 11,54 e
Distribució:
4 octubre
978-84-9883-929-6
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Catalunya:
50 indrets jueus
de l’edat mitjana
Manuel Forcano
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Khroma, 18
120 pàg.
24 x 22,5 cm
Tapa dura

Aquest llibre és una selecció de 50 indrets
catalans que acolliren jueus en els seus
calls. A banda de la Vall d’Aran, les valls
remotes del Pirineu o les viles marineres,
hi ha testimonis de la presència de jueus
en la majoria de comarques de Catalunya des dels Pallars a l’Ebre, del Segrià a
l’Empordà, del Camp de Tarragona al
Rosselló. Es tracta de llocs que avui són
cèlebres en la història del judaisme a casa
nostra per les restes materials que n’han
quedat, per la preciosa documentació que
ha subsistit als seus arxius, o bé per ser
el lloc d’origen de personalitats insignes
del judaisme català en àmbits tan diversos
com la literatura, la ciència, la teologia, la
càbala, l’administració reial o les finances.

Els jueus catalans

23,80 e / 22,88 e
Distribució:
11 octubre
978-84-9034-650-1

GR 7 Catalunya.
D’Andorra al massís
del Port
Alfons Barceló Casas
Un viatge exhaustiu, detallat i a tot
color per les etapes que conformen
el GR 7 a Catalunya.
El GR 7 és el primer dels senders de
gran recorregut de tot l’estat espanyol.

50 itineraris de
cicloturisme tranquil
per Catalunya
Rafael Vallbona
50 rutes de cicloturisme que recorren a cop
de pedal tranquil 28 comarques catalanes.
En aquests 50 itineraris s’hi troben circuits
ciclistes on el paisatge, la descoberta i el
patrimoni són els protagonistes.

18,90 E - 978-84-16139-16-3

Senders de Catalunya, 5
208 pàg.
14 x 21 cm
Rústica amb solapes
i espirals
27,00 e / 25,96 e (aprox.)
Distribució: 25 octubre
978-84-9034-610-5

Azimut, 151
204 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
15,40 e / 14,81 e (aprox.)
Distribució: 4 octubre
978-84-9034-653-2

GR 11
Catalunya.
Sender dels
Pirineus
25,00 E
978-84-15456-36-0

Cicloturisme
tranquil per
Catalunya
12,10 E
978-84-9034-182-7

10

NO FICCIÓ

Octubre 2017

La ciutat neutral.
Barcelona 1911-1920
Ròmul Brotons
El 1914 esclatà la Primera Guerra
Mundial, el Regne d’Espanya
es declarà imparcial i Barceals
ls orig in cs
6 plàno
ti
à
lona esdevingué neutral.
m
te
s
re
14 quad uixos i
ib
Aquell fet proporcionà a la
d
107
ca
de l’èpo
is
c
n
u
n
ciutat una herència caòtica
a
g ra fies
178 foto
s
e
i virulenta amb personatges
u
històriq
tenebrosos que hi transitaven
però, malgrat
tot, la ciutat mi10 anys
s
llorà, s’engrandí i
cind ible
r
p
im es
r e nd r e
p
m
o
c
r
pe
evolucionà cap un
t actual
la ciuta
futur incert.

Història de
Barcelona, 4
208 pàg.
23 x 23 cm
Tapa dura
25,00 e / 24,03 e
Distribució:
25 octubre
978-84-7246-160-4

Barcelona en construcció
Fotografies de Leopoldo Plasencia
Textos i selecció fotogràfica d’Isabel Segura
Aquest llibre fa un recorregut històric per la construcció de
Barcelona en el període 1940-1970, un moment en què
f
f
o
g
in
la ciutat va haver de créiEl m a k
ement
Calidoscopi, 5
xer ràpidament en extendel creix na
240 pàg. (aprox.)
lo
e
c
r
a
B
de
sió (i també en alçada).
s
y
20 x 24 cm
n
a
ls
entre e
Rústica amb solapes
Eren els temps en què es
i
a
t
n
a
r
qua
29,00 e / 27,88 e
a
t
n
van construir nous barris
els seta
Distribució:
amb l’objectiu d’intentar
25 octubre
978-84-8330-963-6
resoldre greus problemes
d’habitatge i, arran d’això, la ciutat
va haver de crear els equipaments i els
serveis necessaris per a la mobilitat i per
atendre una població que ja s’estenia cap
als municipis propers.

Barcelona pas a pas
La Rambla i el Raval nord
Pere Dalmases
Un viatge pels indrets més seductors i apassionants de la Barcelona antiga. Misteriosa,
antiga, fascinant...
Descobreix la Barcelona oculta.

Te r c e r
volum
aris de
d’iti ner
elona
c
r
la Ba
antiga

Base Històrica, 146
312 pàg. 15,5 x 23,5 cm
Tapa rústica
18,90 e / 18,17 e
Distribució: 25 octubre
978-84-17183-21-9

Barcelona pas a pas

Barcelona pas a pas

Ciutat Vella
18,90 E
978-84-15267-66-9

Noves rutes
18,90 E
978-84-15711-45-2
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Les 60 millors cerveses
artesanes de Catalunya
Roberto Pérez González i
Cristina Nicolau Villellas
Aquest llibre ofereix un viatge amb els cinc
sentits al món de la cervesa artesana catag ut
e
r
r
o
lana. Permet conèixer els estils diferents
c
e
Un r
tens i
ú nic, in
que s’elaboren a casa nostra, ja siguin
er
íssim p
saboros illors
de la família de les rosses, morenes,
les 60 m sanes
ar te
s
e
negres, torrades, pèl roges, o àcides,
s
e
v
cer
lu nya
de Cata
així com les principals microcerveseries que hi ha al territori.
Descobreix què s’amaga
rere cada ampolla de cervemb la
Fitxes a
tge,
sa, amb una proposta de cata bàsia
m rida
cata, el
s
le
i
ria
ca, notes sobre el maridatge, la seva
la histò
es
u
iq
t
ís
r
caracte
història i les característiques més
e
d
s
r
la
par ticu a de
n
tècniques com el preu, les addicions
u
c
s
a
cad
es es
o la graduació, amb espai també per
les cer v
a les cerveses sense gluten.
Sensacions, 7
160 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
18,90 e / 18,17 e (aprox.)
Distribució: 18 octubre
978-84-9034-644-0

Pensar abans d’obrir la boca
Les conseqüències de les nostres tries alimentàries
Élise Desaulniers
Quan al súper escollim el que prepararem per sopar ens fixem molt en l’aparença i en
el preu, potser en les calories o en el percentatge de greixos, i fins i tot és possible
que afinem la vista per veure si duu conservants... En canvi, prescindim de com s’ha
produït aquest aliment i de quines conseqüències mediambientals, socials i fins i tot
ètiques té la nostra tria. Com si no hi hagués conseqüències. Però això no vol dir que
no n’hi hagi.
Élise Desaulniers no és nutricionista,
Carta blanca, 41
240 pàg. (aprox.)
ni pagesa, ni ramadera; és una de les
15,5 x 23,5 cm
periodistes d’investigació més prestiRústica amb solapes
19,50 e / 18,75 e (aprox.)
gioses de l’actualitat. Tot va començar
Distribució: 31 octubre
quan va decidir entendre d’on proce978-84-8330-964-3
dia tot el que arribava al seu plat.

Diari d’un cuiner
Joan Gurguí
Fora de les quatre parets d’un restaurant trobem el xef Joan Gurguí que ens
ensenya un format de cuina freelance.

ncies,
Experiè ells,
ns
o
c
,
s
tr uc
ió
s i pass
recepte
c
o
p
f
d’un xe
cional
conven

Base Històrica, 147
144 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Tapa rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 25 octubre
978-84-17183-05-9
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Em dic Joan i crec que soc dolent
Agnès Brossa
«Em dic Joan i tinc set anys. I la mestra sempre
Ofereix
em renya. És que jo em vull portar bé,… però
es
educativ
e
paut s
dar
no puc.»
ju
a
n
e
que pod
r es
s criatu
En Joan −amb una conducta que s’aparta del
aqueste r en tots
ra
que seria propi a la seva edat – és només un
a madu
its
els sent
cas de la desena que tracta Agnès Brossa en
aquest llibre. Però la seva intenció no és parlar
de trastorns ni psicopatologies, sinó de criatures
i de com ajudar-les a créixer.
Educació i família
L’autora anima a famílies i mestres a
160 pàg.
no ignorar les dificultats que presen14 x 21,5 cm
ten alguns nens, que no avancen prou
Rústica amb solapes
17,00 e / 16,35 e (aprox.)
adequadament en el comportament,
Distribució: 26 octubre
la socialització, el llenguatge...
978-84-9766-610-7

La meva aposta per la Universitat
Ricard Torrents
Ricard Torrents, impulsor i primer rector de la Universitat de
Vic, reflexiona sobre el futur de les institucions d’educació
superior i justifica la seva aposta per una Universitat com
a casa de la ciència i la saviesa, al servei de les persones,
en la qual tothom qui vulgui accedir-hi tingui les mateixes
oportunitats de fer-ho.

Interseccions
304 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica
25,00 e / 24,04 e
Distribució:
25 octubre
978-84-9766-613-8

20è
ri de la
a n iversa de Vic
tat
Un iversi
•
al
tat centr
Un iversi lu nya
de Cata

L’Edat Mitjana explicada als joves i als no tan joves
Jacques Le Goff. Versió catalana: Daniel Venteo. Assessorament: Josep M. Salrach
Un dels grans especialistes en cultura medieval
explica d’una manera clara i amena com vivien els
homes i les dones dels anomenats «temps foscos».

Roma explicada als joves
(i als no tan joves)

Les claus, 1
126 pàg. 15 x 21 cm
Rústica amb solapes
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 11 octubre
978-84-8330-966-7

Format
petit
i més
ic
econòm

19,00 E
978-84-8330-921-6

Jaume I

La crisi del catalanisme

Ferran Soldevila

Josep Pella i Forgas

Breu però imprescindible biografia
del rei més estimat pels catalans.
Un gran rei biografiat per un gran
historiador.

La lluita dels catalans per forjar un gran
partit autonomista.
El parlamentarisme per fer entendre Catalunya a l’Estat espanyol.

Petits grans clàssics de la història
de Catalunya, 14
978-84-16587-97-1

Petits grans clàssics de la història
de Catalunya, 15
978-84-17183-00-4

UNITAT: Petits grans clàssics de la història de Catalunya
88 pàg. - 12 x 16,5 cm - Rústica amb solapes - 8,00 e / 7,69 e - Distribució: octubre
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La muntanya viva
Nan Shepherd. Traducció: Aurora Ballester
Nan Shepherd va voler estar sempre a prop
de la natura. A les muntanyes escoceses de
Cairngorm va trobar un món d’una bellesa dinàmica i sorprenent, a voltes d’una
duresa extrema. Va viure coneixent i estimant l’entorn: les roques, els vells camins,
els llacs i els rius, fent-se amb les poques
persones que hi vivien, descobrint
els secrets més ben amagats, els aniMés de
mals i les plantes que anava retrobant, mentre
50.000
rs
s’adaptava al pas de les estacions i del temps:
exempla
s
t
u
n
ve
la pluja, l’aigua, el glaç, la boira i els pocs dies

lor
“El mil
rit mai
c
s
e
e
r
llib
i
natura
sobre la
la
a
e
g
t
el paisa
etanya”
Gran Br d ian
r
u
The G a

l’Illa Roja, 6
200 pàg. (aprox.)
15,00 e / 14,42 e
Distribució:
25 octubre
978-84-945041-8-1

de sol i de llum.

Llegendes del Berguedà

Premi
Joan Profitós 2017

Del món natural. De bruixes,
bruixots i encanteris. Volum 1
Albert Rumbo Soler
Diuen que any rere any, la terra i l’aigua fan un pacte cada nit
de Sant Joan. Hi ha anys que mana l’aigua. N’hi ha d’altres que
mana la terra. Molts berguedans no ho saben, però les collites
depenen d’aquest pacte. Si miren cel amunt, poden veure set
donzelles convertides en set estrelles. Damunt de la terra del
Berguedà n’hi ha que diuen que han vist un moltó que té tota
la llana d’or i una cabra barbuda que vol volar. Tothom sap que
les bruixes congrien les tempestes, però a la ciutat de Berga
us diran que el tabal de la Patum esbargeix els núvols del cel.

100 preguntes de química quotidiana
Claudi Mans
ns

stio
La química és present en gairebé tots els moments de
100 qüe
ímica
u
q
e
r
b
so
la nostra vida, a la a la vivenda, al vehicle, als àpats,
ten la
c
fe
que a
quan estem malalts o en els nostres hobbies. En aquest
ti
o diana
vida qu
ctor
le
l
e
d
llibre s’hi aglutinen cent respostes sobre química, productes i processos químics quotidians, la majoria dedicades a la possible toxicitat de substàncies quotidianes, o a
qüestionar les afirmacions publicitàries d’aliments, cosmètics o detergents.

La Talaia, 9
20,00 e / 19,23 e
Distribució:
18 octubre
978-84-945041-98

De 100 en 100, 45
208 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,70 e / 14,13 e (aprox.)
Distribució: 25 octubre
978-84-9034-649-5

100 jugadores del Athletic. De William a Williams
Eduardo Rodrigálvarez
Desde William Dyer, uno de los precursores, hasta Williams,
iniciador del nuevo Athletic, en este libro discurren futbolistas
imprescindibles como Pichichi, Zarra, Gainza, Uriarte, Iribar o
Aduriz, estableciendo la línea continua del conjunto bilbaíno.

Cien x 100, 25
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,70 e / 14,13 e (aprox.)
Distribució: 11 octubre
978-84-16918-20-1
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La cometa perdida
Mario Onnis. Traducció: Alvar Zaid
El juego preferido de Nino es hacer
volar la cometa, pero un día se le
Un libro
escapó. Le preguntó al viejo ára
b ú s qu e d
sobre la tad y de
bol, a los peces, a sus vecinos,
is
de la a m ismo
a la abeja, hasta que un pájaro
u no m
•
le dio una pista y le llevó hasta
ll ísimas
e
b
s
a
n
las nubes, donde encontró al
Con u
e u na
iones d
dragón herido que había usailustrac licadeza
g r a n de
do su cometa para arreglar su
ala rota. Y así se hicieron amigos.

Trampantojo
40 pàg.
22 x 30 cm
Cartoné
14,96 e / 14,38 e
Distribució:
4 octubre
978-84-16817-19-1

Azul
José Andrés Murillo

o
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Azul es una historia valiente de supervivencia sobre un niño que, a pesar del
maltrato, el abuso y el abandono, consigue curarse y reconstruir su confianza
gracias a la acogida y el amor de otra persona.
Es un libro para romper los muros de silencio con que los
abusos sexuales encarcelan a las víctimas. Para sentirse escuchado y acompañado. Que permite romper el tabú, la
culpa, la vergüenza, luchar contra la indiferencia del entorno y aceptar la situación ante los demás.

Brujarella
Iban Barrenetxea

a
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Dos increíbles misterios se han apoderado del bosque de Terragrís.
Por un lado, a la bruja Brujarella le ha
desaparecido uno de sus tres pares de
calcetines blancos a rayas negras, no, perdón, negros
a rayas blancas. Y por otro, algo aún más terrible: han
desaparecido las ranas de Terragrís. No queda ni una.
¿Estos dos hechos inauditos están conectados?

Trampantojo
40 pàg.
21,5 x 25,5 cm
Cartoné
14,96 e / 14,38 e
Distribució:
18 octubre
978-84-16817-20-7

Narrativa
144 pàg.
14,5 x 22 cm
Rústica
13,95 e / 13,41 e
Distribució:
18 octubre
978-84-16817-21-4

Hi ha res més avorrit que ésser una princesa rosa?
Raquel Díaz Reguera
Ed ició
La Carlota estava farta del rosa i
da
renova
de ser una princesa.
La Carlota no volia fer petons a gripaus per esbrinar si eren prínceps blaus.
La Carlota sempre es preguntava perquè no hi
havien princeses que rescatessin als prínceps de
les urpes dels llops o que cacessin dragons.

Trampantojo
40 pàg.
24 x 24 cm
Cartonè
14,96 e / 14,38 e
Distribució:
2 octubre
978-84-16817-22-1
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La Guerra Civil
Espanyola
José Pablo García i Paul Preston
Traducció: Jordi Ainaud
La Guerra Civil Espanyola de
Paul Preston, un dels hispanistes
de major prestigi internacional,
és un text de referència sobre el
conflicte que assolà España entre
1936 i 1939. Ara, més de vuitanta anys després del cop d’estat
que va desencadenar la guerra,
el jove il·lustrador José Pablo
García adapta el llibre de Preston
al format còmic i ens ofereix una
història en imatges que pretén
aproximar el relat d’aquella tragèdia a les noves generacions,
però sobretot contribuir a preservar la memòria de la nostra
història, essencial per a l’exercici
quotidià de la democràcia.
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Novel·la gràfica, 2
240 pàg.
19,5 x 24,5 cm
Tapa dura
21,90 e / 21,06 e
Distribució:
octubre
978-84-17183-08-0

Un any als boscos
Henry David Thoreau i Giovanni Manna
Traducció: Anna Turró i Armengol
Quan tenia 28 anys, Henry David
Thoreau va construir una cabana
al costat del llac Walden. Volia demostrar que era possible viure de
manera autosuficient, senzilla i en
contacte amb la natura. D’aquella
experiència va néixer Walden o
la vida als boscos, un dels textos
germinals del conservacionisme.
Walden és el relat d’aquesta estada al cor d’un bosc, del pas de
les estacions, de la transformació
de la natura i de l’evolució del seu
pensament. Un any als boscos presenta, il·lustrats, fragments de Walden, i condensa
l’experiència
y
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e
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Simbolet
32 pàg.
26,2 x 19 cm
Rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució:
11 octubre
978-84-15315-42-1
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Loly Ferrer i l’enigma Gulliver
Vicent Dasí. Il·lustració: Paco Roca
No s’ho pot creure ningú: l’escultura que
representa Gulliver en forma de gede
a
ig
r
t
n
I
gant ha desaparegut! Com és possible
e
l’estil d
que un monument de més de setank
Sherloc
ta metres de llarg s’haja esvaït sense
s
Holme
deixar rastre? Loly Ferrer, una jove investigadora de sisé de Primària, intentarà esbrinar-ho amb l’ajuda del seu amic
Raimon Waterman, fidel cronista de les seues aventures, i
de la sàvia Àgatha, qui li obrirà les portes a misteris encara
més extraordinaris.

Els lluitadors
Francesc Gisbert
Qui són els lluitadors? Són les classes humils que treballen de
sol a sol, són els obrers que somien utopies i s’enfronten a la
desigualtat amb la força del seu treball. I són també, potser, els
empresaris capaços d’alçar un niu de fàbriques penjades dels barrancs, d’edificar mansions sumptuoses i de crear autèntics emporis a costa dels explotats.

Esfera, 47
360 pàg. 15 x 23,2 cm
11,95 e / 11,49 e
Distribució: 25 octubre
978-84-9026-765-3

Esguard, 23
288 pàg. 13 x 20,5 cm
10,50 e / 10,10 e
Distribució: 11 octubre
978-84-9026-786-8

X Premi Enric Valor de Novel·la

Me llamaba Simbad
Francisco Castro Veloso
Il·lustració: Bartomeu Seguí Nicolau

ión
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del A lz

El abuelo hace cosas raras. Lo olvida todo. Le
cambia el nombre a todo el mundo, incluso a su
nieto Paulo, al que llama Simbad. Paulo luchará contra la enfermedad del abuelo con comprensión, complicidad y mucho afecto.
Acompañar a Simbad, un personaje lleno de ironía, espontaneidad,
valentía y agudeza, en su descubrimiento de la enfermedad de su
abuelo, será una aventura emocionante para todos los lectores.

Eso es un secreto que solo
sé yo
Eulàlia Canal Iglesias. Il·lustració: Zuzanna Celej
Llego a la escuela y encuentro la puerta abierta... Delia no está en
su lugar junto a la puerta como siempre. Encima de la mesa hay el
café con leche sin probar. Miro hacia las escaleras y, entonces, la
descubro tirada en el suelo. A su lado, hay un botón con el grabado
de una serpiente, me lo pongo en el bolsillo y pienso, no me preguntéis por qué, que estoy en el escenario de un asesinato.

Calcetín, 138
144 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
9,00 e / 8,65 e
Distribució: 11 octubre
978-84-9142-085-9

Calcetín, 136
144 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
8,75 e / 8,41 e
Distribució: 31 octubre
CAS: 978-84-9142-087-3

CAT: 978-84-15975-06-9
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Stuart Little
E. B. White. Il·lustració: Núria Giralt
«Quan el segon fill de la senyora Little va
arribar, tothom va adonar-se que no era
n
Un a g r a r
gaire més gran que un ratolí. Si s’ha de
a
r pe
aventu
dir la veritat, la criatura s’assemblava
olí
r
a un at
tit
e
p
en tot i per tot a un ratolí. Feia unes
lt
mo
dues polzades d’alçada; tenia un morret
punxegut de ratolí, una cua de ratolí, uns
bigotis de ratolí, i el tarannà agradable i tímid d’un ratolí. El senyor i la senyora Little li van posar per
nom Stuart, i la senyora Little li va fer un llit amb quatre agulles d’estendre la roba i un paquet de tabac.» Així comença
aquest gran clàssic de la literatura infantil i juvenil.

El jardí secret
Frances Hodgson Benett. Il·lustració: Núria Giralt
Després de perdre els pares a l’Índia a causa d’una

E l g ra n
epidèmia, Mary Lennox, una nena de nou anys
clàssic
ral,
o
p
m
te
in
ió malcriada i insuportable, viatja a Anglaterra per
u na edic
ara en
anar a viure amb el seu oncle, Archibald Craven,
s
é
m
i
r ústica
a
ic
m
que
no sembla disposat a mostrar cap mena
ò
n
o
ec
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El jardí secret
de Viena, 18
160 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Tapa dura
16,00 e / 15,38 e
(aprox.)
Distribució:
18 octubre
978-84-8330-961-2

El jardí secret de Viena, 4
352 pàg. 12,8 x 19 cm
rústica amb solapes
14,50 e / 13,94 e
Distribució: 11 octubre
978-84-8330-962-9

d’interès per ella.

La nena que volia passejar
gossos (petits)
Carmela Trujillo. Il·lustració: Óscar T. Pérez
No sé llegir. Ni escriure. Bé, una mica sí. La senyoreta Xelo, i els
meus pares em diuen que ja n’aprendré. Però ningú em llegeix
res. Ni un conte. Ni un còmic. Ni el diari. Res. Sempre em diuen
que no és bon moment. Que no tenen temps. També vull tenir
un gos, però els meus pares no em deixen. I si em fes passejadora de gossos? Esclar que com només tinc sis anys, haurien de
ser petits…

Sadako y las mil grullas
de papel
Eleanor Coerr. Il·lustració: Eva Sánchez Gómez
Sadako Sasaki tenía tan sólo doce años cuando murió. Una terrible bomba atómica fue
lanzada sobre su ciudad, Hiroshima, en
Japón, cuando la niña tenía tan solo dos
años. Diez años más tarde, Sadako enfermó de leucemia como resultado de la radiación de aquella bomba.
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La Formiga, sèrie blanca
64 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
8,95 e / 8,61 e
Distribució: 11 octubre
CAT: 978-84-16844-51-7

CAS: 978-84-9142-090-3

Calcetín, 139
64 pàg.
13x20,5 cm
Rústica
8,75 e / 8,41 e
Distribució:
25 octubre
978-84-9142-089-7
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La bruixa, la filla i el llop
Jean Leroy. Il·lustració: Matthieu Maudet
Un dia, mentre passeja pel bosc amb la seva filla, una
vella bruixa es troba amb un vell llop solitari, antic
terror del bosc. A canvi de salvar les seves vides, la
bruixa accepta preparar cada dia
un menjar per al llop.
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Jean Leroy.
d’ombr

Il·lustració: Matthieu Maudet

Això era una vella bruixa, lletja i malvada, a qui no li
agradava res ni ningú i que a penes sortia de casa si
no era per anar a collir bolets verinosos.
Un dia, en una revolt del camí, es trobà una cistella. A
dins hi havia un bebè. Espantat pel nas ganxut de la
bruixa, esclatà en plors.

La puça, 2
40 pàg.
12,5 x 19 cm

Rústica
7,50 e / 7,21 e
Distribució: 18 octubre

CAT:
978-84-16844-45-6

La puça, 1
40 pàg.
12,5 x 19 cm

CAS:
978-84-9142-093-4

Rústica
7,50 e / 7,21 e
Distribució: 18 octubre

CAT:
978-84-16844-46-3

CAS:
978-84-9142-092-7

Els robots no tenen pressa
Alberto Pieruz
En Lluc odia els horaris. Ell
odia les normes de sene
t
n
o
c
n
U
yor Minutti, un home
l va lor
sobre e
molt escrupolós amb
s
p
del tem
una estricta rutina. En
Lluc sols vol jugar, ser
lliure... Un dia ho aconseguirà gràcies a Robogre, un robot
gran i lleig. En aquell moment, senyor
Minutti i en Lluc s’adonaran del valor
del temps i aprendran a utilitzar-lo de
la millor manera.

La vida dels
miniherois
Olivier Taillec
Els miniherois tenen una
vida apassionant plena de desafiaments,
però no tot és sempre tan genial. També
s’avorreixen, tenen por o
se’ls presenten missions especials que voldrien rebutjar..., com endreçar l’habitació!
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Àlbums il·lustrats
40 pàg.
26 x 26 cm
Cartoné
15,95 e / 15,34 e
Distribució: 18 octubre
CAT: 978-84-16844-43-2

CAS: 978-84-9142-067-5

Àlbums il·lustrats
48 pàg.
21 x 19 cm
Cartoné
13,95 e / 13,41 e
Distribució: 25 octubre
CAT: 978-84-16844-44-9

CAS: 978-84-9142-067-5
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Embolic animal
Joana Casals

UNITAT:
Knot&Dots
8 fitxes (totes en color)
29,7 x 15 cm
Tapa dura
16,50 e / 15,87 e
Distribució: 18 octubre

Embolic animal
978-84-9034-637-2

Cabells esbojarrats
978-84-9034-636-5

En aquests llibres, els més petits han d’anar passant el cordó de forat en forat per les il·lustracions
perforades de les 8 fitxes amb diferents animals
d’una banda (el tigre, la tortuga, l’elefant i altres més) i
8 fitxes ja r
amb diversos personatges
ir i pen
p er c o s
despentinats de l’altra.
don s de
i 16 cor
s: blau,
Quan tinguin les làmines
ts color
d iferen
r mell
e r d i ve
completades,
podran
g r o c, v
•
r
penjar els dibuixos a la
n blíste
Inclou u
ls
fi
ls
e
seva habitació.
a mb
s
de color
Conté 8 fitxes per cosir i
penjar, il·lustrades i perforades, i 16 cordons de colors.
Cosint d’aquesta manera tan fàcil, sense agulles ni
tisores, els nens treballen la creativitat, la motricitat
fina, la concentració i, a més a més, es diverteixen.

Cabells esbojarrats
Joana Casals

Viu l’esport.

Busca i troba

Jean-Michel Billioud i Loïc Méhée
Jugadors de futbol,
corredors, gimnastes, tenistes
i molts altres
atletes es troben dispersos
entre les 11 grans
escenes esportives del llibre, repletes
de detalls i diversió. El lector a partir
de 6 anys haurà de trobar-los entre
la multitud i, a més, aprendrà sobre
l’esport en concret, amb informació
breu i precisa que va des de la història d’aquest fins a l’actualitat, amb
els fets i les fites més destacats.
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Fora de col·lecció
32 pàg.
24,5 x 30,7 cm
Tapa dura
11,90 e / 11,44 e (aprox.)
Distribució: 18 octubre
CAT:
978-84-9034-645-7

CAS:
978-84-16918-19-5
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El meu primer busca i troba.
Els meus animals preferits
Svetlana Peskin
Un llibre ple de jocs perquè els nens i nenes
millorin les seves capacitats d’observació!
Busca i troba animals de tot el món. Troba el camí a través de laberints fascinants,
compta objectes, resol endevinalles, posa
a prova les teves habilitats
d’observació amb diver,
L legeix
tits jocs i molt més!
,
a
g
ju
ra’t i
concent
troba!

Corb
Leo Timmers
En Corb és negre. Negre com el carbó. Tan negre
que fa una mica de por. Què podria fer per tal que els
altres ocells no el defugin? En Corb pensa que té la
solució, però al capdavall no serà aquella que pensa.
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El meu primer
busca i troba, 1
14 pàg. 24 x 27,5 cm
Tapa dura
14,96 e / 14,38 e
Distribució: octubre
978-84-16587-88-9

Àlbums il·lustrats
32 pàg.
20,5 x 27 cm
Cartoné
15,95 e / 15,34 e
Distribució:
11 octubre
CAT: 978-84-16844-37-1

CAS: 978-84-9142-084-2

Animals del camp

CAT: 978-84-16844-36-4

Guido Van Genecthen
Obre ben bé els ulls i mira els animals!
El cargol, la papallona, l’ovella, el cavall, el porc...
Un llibre de cartó per veure i aprendre els animals de camp.
UNITAT:
Llibres de cartó
18 pàg.
16 x 16 cm

Cartó
8,95 e / 8,61 e
Distribució:
23 octubre

CAS: 978-84-9142-082-8
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CAT: 978-84-16844-35-7

Animals salvatges
Guido Van Genecthen
Obre ben bé els ulls i mira els animals!
El tigre, el mico, la zebra, l’elefant, el cocodril...
Un llibre de cartó per veure i aprendre els animals salvatges.

CAS: 978-84-9142-081-1
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El circ dels monstres
Wen Dee Tan
E n aqu

es t

Un monstre aterrador que “sembla” que
à lbu m
d iver tit el
s
é
s
e
es vagi a menjar el seu cuidador. Un altre
r
sembla
e
u
q
monstre que “sembla” que se l’empassi.
e
Un llibr
Un pop gegant que “sembla” que se’l
r
ots pe
sense m por als
vagi a cruspir... Un àlbum que ens enseni la
s
perdre-l
t
o
m
e
ya a no tenir prejudicis, que ens mostra que les pors
ens
llibres s
•
de cadascú poden ser grans o petites i que ens obre
ateixa
una porta màgica a gaudir dels àlbums sense mots.
De la m ue
q
autora
i
il
L
48 pàg.
CAT:
CAS:
25 x 23 cm
978-84-945843-3-6 978-84-945842-2-0
Tapa dura
14,96 e / 14,38 e
Distribució:
25 octubre

Estels
Sarramia & Espinach
El dia del Vent és tot un esdeveniment
a les Terres del Nord en què tot el poble fabrica estels per ferlos volar. Aquest any
ntures
l’Horaci està dispoLes ave l’inuit
a ci
sat a dur-hi el millor
de l’Hor
ra n
e
et d ixa
estel per impressiot!
a
ç
gla
nar tothom!

Amb aquests llibres ple de colors i boniques il·lustracions,
els més petits descobriran i aprendran els sons.

Horaci l’inuit
36 pàg.
28,5 x 21,5 cm
Tapa dura
14,00 e / 13,46 e
Distribució:
octubre
978-84-17183-13-4

l
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i
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Linott, Nadine Piette i
Veronique de Raskinet

Escolta i descobreix
els sons de la granja

Escolta i descobreix
els sons de la selva

Sons per descobrir, 1
978-84-16587-76-6

Sons per descobrir, 2
978-84-16587-77-3

Escolta i descobreix
els sons dels vehicles
Sons per descobrir, 3
978-84-16587-78-0

UNITAT:
Col·lecció
Sons per descobrir
10 pàg.
16 x 16 cm
Tapa dura
9,95 e / 9,57 e
Distribució: octubre
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El calendari dels Barrufets
2018
Peyo
Un nou i barrufant calendari dels
Barrufets per a l’any 2018!

24 pàg.
32 x 32 cm
Rústica
10,00 e / 9,62 e
Distribució: 18 octubre
978-84-17183-15-8
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Barr u fe

Calendari «Serra d’Or»
2018
Calendari dedicat a l’obra de l’arquitecte mataroní, Josep Puig i Cadafalch, que trobem a la
muntanya i al monestir de Montserrat.

Calendari «Serra d’Or»
12 pàg. 34 x 49 cm
Rústica
13,90 e / 11,49 e
Distribució: 4 octubre
1172872190000

LLENGUATGE MUSICAL
Repertori.
Cinquè nivell

Repertori.
Sisè nivell

Ireneu Segarra
Santi Riera

Ireneu Segarra
Santi Riera

978-84-9883-917-3

978-84-9883-918-0

UNITAT: Llenguatge Musical - 69 pàg - 22 x 28,5 cm. - Rústica - 10,00 e / 9,62 e - Distribució: octubre
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Tocats pel bolet

La verema

5,90 e
978-84-9034-255-8

5,90 e
978-84-9034-500-9

Temps de castanyes

Els panellets

5,90 e
978-84-9034-168-1

5,90 e
978-84-9034-348-7

Sortim a
buscar bolets

Farem, farem...
panellets

7,00 e
978-84-9883-303-4

7,00 e
978-84-9883-046-0

La castanyera
del bosc amagat

La tardor.

5,95 E
978-84-9766-451-6

Plouen castanyes!
5,90 e
CAT: 978-84-15095-97-2

CAS: 978-84-9845-564-9

El meu primer llibre
de jocs i activitas
8,95 e
978-84-9766-487-5

Els Barrufets
celebren Halloween
12,00 e
978-84-1616-676-3
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www.xarxadellibres.cat

