
 

LA LECTURA A L’ESTIU.

Ja ha arribat l’estiu i amb ell el fascinant món de la lectura estiuenca! 
Els mesos d’estiu són ideals per descansar, viatjar, gaudir de la família i dels

amics però sobretot… per endinsar-nos en el món de la lectura!

Juliol i agost, amb més temps lliure, es poden aprofitar per delectar-nos de
la  bona  companyia  d’un  llibre.  Els  llibres  ens  permeten  disfrutar  d’un  temps  amb  ú
mateixa però a la vegada acompanyats de diferents personatges i històries; millorar la
nostra empatia ja que ens aporten habilitats i recursos per aconseguir posar-nos en el lloc
de l’altra persona; són fonts d’experiències i aconsegueixen assolir les nostres capacitats
argumentatives mitjançant un major coneixement de vocabulari.

Per tot açò, aquest juliol no vaig a recomanar un títol en concret sinó que
vos  emplace a fullejar les novetats editorials que hem adquirit, que són moltes i variades
en temàtica, així com el fons del catàleg que disposem i que està al vostre abast a les
prestatgeries de la biblioteca i a la qual espere no dubteu en apropar-vos-se’n i traure’ls
en préstec. Com tots  els anys al  període estiuenc, podreu traure fins un totat  de sis
exemplars els quals s’hauran de tornar al mes de setembre.

No hi ha major plaer que una història que cau entre les teues mans i la
devores paraula a paraula amb la sensació de que no pots deixar de llegir.  Pàgina a
pàgina t’endinses en el relat, coneixes el personatges i t’identifiques amb ells: rius, plores,
recordes,  t’emociones.  I  quan  arribes  al  final,  estàs  tris  d’acabar-lo  però  desitges
començar una nova lectura, una altra història que t’arrastrarà i t’atraparà.

Com diu Pérez Reverte,  “Els  llibres són portes que et  porten cap al
carrer…, amb ells aprens, t’eduques, viatges, somies, imagines, vius altres vides i
multipliques la teua per mil”.

   Que gaudiu de l’estiu i 
              que la LECTURA us acompanye!!

Sònia Martí Alepuz
Bibliotecària
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RECOMANACIÓ



Alonso, Sandra Les arracades que vaig perdre [=G I-Verd]

Baldini, Laura.                        La escuela de la vida  [       N BAL esc]

Eguía, Xan Supremas: chicas mitológicas  [      J-B EGU sup ]

Fallarás, Cristina           El Evangelio según María Magdalena [      N FAL eva]

Hall, Alexis                           Se busca novio [LGTBI N HAL seb]

Núñez Monterroso, Marina               Nora cambia el cuento [=G I-Groc]

Pardo Bazán, Emilia , Condesa          Cuentos feministas [       N PAR cue]

RACÓ DE LA IGUALTAT



 Abad Faciolince, Héctor.               El olvido que seremos

 Cadoche, Élisabeth                                           El síndrome de la impostora

 Caliani, A.M                    El puño del emperador [Històrica] 

 Calvo Poyato, José              La Biblia negra  [Històrica] 

 Castaño Mena, Francisco.               La mejor versión de tu hijo

 Connelly, Michael                         Advertencia razonable [Negra]

 Keyes, Marian La família y otros líos

 Läckberg, Camilla.                     Alas de plata [Negra]

 Link, Charlotte.                       Los aromas perdidos

 López Nicolás, José Manuel            La ciencia de los campeones 

 López Nicolás, José Manuel                             Un científico en el supermercado

 López Nicolás, José Manuel            Vamos a comprar mentiras

 Marías, Men                     La última paloma [Negra]

 Marquier, Annie                                                  El poder de elegir

 Molist, Jorge                                                      El anillo

 Nadar.                                 Justin 

 Natt Och Dag, Niklas       1794 [Negra]

 Peirano, Marta                             El enemigo conoce el sistema 

 Preciado, Nativel El santuario de los elefantes

 Quinn, Julia.                          La otra Miss Bridgerton [Romàntica]

 Riley, Lucinda.                        La hermana perdida 

 Santos, Carmen.                        Flor de arrabal 

 Smith, Ali                     Otoño 

 Steel, Danielle                La espía [Romàntica]

 Torras de Ugarte, Javier.              La Dama Púrpura [Històrica] 

 Victoria, Elisa El evangelio

LITERATURA ADULTA



 Domínguez Romero, Martí           El clot : Penyagolosa

 Granell, Marc                 Poemes romancers i altres versos xafarde         

 Martínez, Elaia.                       Atrapados en la isla 

 Mikecrack                       Los compas y la cámara del tiempo

 Mikecrack                       Los compas perdidos en el espacio 

 MikelTube                       MikelTube contra el hacker 2.0 

 Pilkey, Dav                    Policán y Chikigato

 Stilton, Tea.                          El club de Tea en peligro 

                                        Karina y Marina : listas para la party           

                                        L'habitació 114 

LITERATURA JUVENIL



 Disney Enterprise               ¡ A la mesa!.                                    

 Disney Enterprise               Las Formas.                                      

 Gutman, Colas.                         Perro Apestoso          

 Gutman, Colas.                         Perro Apestoso se enamora            

 Lenain, Thierry.                       Què fan els pares a la nit?                      

 Pintadera, Fran.                       El punto final

 Viva, Frank.                           Viaje al fin del mundo con Ratón 

 Yamada, Kobi.                          Què en fas, d'un repte? 

                                        Yo tengo dos familias

LITERATURA INFANTIL 


