BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL D’ALMUSSAFES

LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL RECOMANA:
Aquest mes d’octubre, la recomanació recau en tres publicacions d’autores d’Almussafes cadascuna
dirigida a una franja d’edat. Aquestes publicacions editades al 2020 són clar exemple de que la literatura i la
escriptura ja són un fet a éste municipi.
Des de la Biblioteca volem donar resò a aquestos títols no sols per ser d’autores locals, que ho són,
sinó per la valúa literària dels mateixos.

AKELARRE / Amelia Soler Escrivá.- Barcelona: Bruguera, 2020.
Aquesta publicació està dirigida al públic jove i adult on, com no podia ser d’altra manera i tenint en
compte la trajectòria de l’autora, les il.lustracions ténen un gran pes, i més que complementar el text,
constituieixen per elles mateixa una història.
Ame Soler, coneguda també pel seu projecte Tres Voltes Rebel utilitza tant el text com el dibuix per a
denuncíar injustícies socials directament relacionades amb la figura de la dona i ací en tenim una mostra.
El lector o lectora, es trobarà amb un seguit de reflexions amb un clar estil poètic, on la veu feminista
d’Ame Soler sona clara i alta, molt alta.
UNA LECTURA PER IDENTIFICAR-SE I CONCIENCIAR-SE, i que amb paraules com aquestes
tocarà la fibra interior del lector/a:
“Tu valor no lo determina el dinero,
las notas,
los kilos
ni los likes.
Eres más que cifras.
Eres lo que haces sentir.”

AFTERLIFE / Sara Ferrando Estarlich.- Sevilla: Punto Rojo Libros, 2020.
Malediccions, esperits i ancestres familiars protagonitzen aquesta història que té la peculiaritat
d’estar publicada en llengua anglesa.
Sara Ferrando Estarlich, una jove de 17 anys, amb aquest llibre ens demostra que la literatura també
és dels joves. Aquesta aposta demostra que Sara és una jove amb molt de seny i les coses molt clares la
qual cosa es tradueix amb una gran passió per la llengua inglesa. La lectura d’aquest títol presuposa que el
lector/a ha de tindre un nivell d’anglés assolit i encara que la temàtica pot semblar de caire juvenil, que ho és,
el lector/a adult pot arriscar-se amb aquesta lectura presentada com un dietari. Intriga i misteri al voltant
d’una casa i els seus habitants.

MAMÀ, SOY UN NIÑO ESPACIAL / Bárbara Benavent Rovira.- Castellón: Ed. Sar
Alejandría, 2020.
Aquest llibre, dirigit a xiquets i xiquetes, com diu la ressenya del mateix tracta sobre l’empatia, el
respecte, l’amitat i la inclusió des de la mirada innocent d’una xiqueta anomenada Ana.
Amb tocs d’humor, Bárbara en retrata el dia a dia d’una classe amb xiquets i xiquetes amb diversitat
funcional com pot ser l’autisme, la dislèxia o problemes d’audició i comunicació. La inclusió és un tema
transversal en tota la història, defensant-se que l’aula ha de ser la que responga a les necessitats de cada
estudiant i al mateix temps reivindica la figura dels/les mestres de pedagogia terapèutica que realitzen una
gran tasca en els centres educatius. Heu de conéixer l’Ana, la Neus, el Samuel i la Laura!!!
Sònia Martí Alepuz
Bibliotecària

LLIBRES ADULTS
Bianki, Diego
Follett, Ken
García, Dani
Grandes, Almudena
Fleming, Anne.
Kellen, Alice
Laborda, Amadeo
Martínez Pons, Ángel
Revilla Roiz, M. A.
Reig, María
Richez, Hervé1967Royo Bello, Gregori
Sala, David.
Silva, Lorenzo
Villalón, Luis

Buenos Aires
Las tinieblas y el alba
Hacer de comer : las mejores recetas
La madre de Frankenstein
La cabra
Las alas de Sophie
Sal de mar
Vidas cruzadas
¿Por qué no nos queremos?
Una promesa de juventud
Mafia
Quadern de la vall
El jugador de ajedrez
El mal de Corcira
El cielo sobre Alejandro

LLIBRES JUVENILS

Bayarri, Jordi
French, Jackie.
Collodi, Carlo
Marx, Jonny.
Marx, Jonny
Sáez, Carmen.
Santiago, Roberto
Ventura, Joan Carles

Ada Lovelace : la encantadora de números
My mum the pirate
Las aventuras de Pinocho
Sherlock Bones y la aventura de las tablas de multiplicar
Sherlock Bones y la aventura de las tablas de las sumas y restas
Jardinería para niños
El misterio de las botas mágicas.
Estira el fil, Ariadna

LLIBRES INFANTILS
Jay, Alison.
Gidali, Orit.
Ibarrola, Begoña
Ibarrola, Begoña
Petty, Dev
Ibarrola, Begoña
Casas Codinach, Sònia
León Bernstein, Gabo
Galán, Ana
Galán, Ana
Miura, Taro

La abeja y yo
La Nuna esborra paraules
Los Tesoros de Omar
¡Estoy muy enfadado!
No quiero ser una rana
Planeta musarañas
Ramon Llull: llibre de viatge
Rex en la ciudad
Si jo fos un dofí
Si jo fos una girafa
Tokio

AUDIOVISUALS
Versailles. Tercera Temporada Completa
The Blacklist . La sexta temporada completa
Mascotas 2
Dilili en París
Dragon Ball Z : La resurrección de "F"
Dragon Ball Z : La resurrección de "F"
Barcelona 1714
50 Primaveras
Serenity
Mientras dure la guerra
Litus
¡Qué noche la de aquel día!

