
 

PER UN 2023 MOOOOLT LECTOR

Comencem un nou any i com és habitual, l’iniciem amb un munt de bons propòsits:
alimentació,  esport,  etc.,  molts  d’ells  per  millorar  físicament  i  encara  que  tots  són
saludables poques vegades contemplem la nostra salut mental.

La biblioteca i concretament amb la lectura saludable propicien el que s’anomena
biblioteràpia que no és altra cosa que mitjançant la lectura es promoga la nostra salut
mental. És una disciplina que utilitza el vincle de les persones amb el contingut de les
lectures.

Lectures saludables en tenim moltes a la biblioteca però és clar que cada lector/a
haurà d’escollir  allò que li  semble més adient al  seu estat d’ànim. Aquest mes, a les
novetats que us presentem, podreu trobar-ne de tot  tipus i  en aquest  cas no vaig a
centrar-me en cap en particular. Diexe que cadascú s’anime per alguna d’elles: negra,
històrica, romàntica, costubrista, etc.

En definitiva, són numerosos els beneficis que aporta la lectura a les nostres vides
tant pel nostre enriquiment intelectural com per a la nostra salut mental.  Les històries
d’altres vides poden fer que el  lector/a trobe sentits que li  aclarisquen i  li  servisquen
d’ajuda en la seua pròpia situació de vida.

 MOLTES LECTURES SALUDABLES i ...!!

Sònia Martí Alepuz
Bibliotecària

BUTLLETÍ DE NOVETATS GENER 2023 

RECOMANACIÓ



 Díaz, Raquel                   Quan les nenes volen alt  [     I-R]
 Lindgren, Astrid.                      Coneixes la Pippi Calcesllargues?  [     I-R]
 Lorente Acosta, Miguel.                Autopsia al machismo  [     364]
 Marroquí, Marina                Eso no es amor  [ =G 159]
 Ruiz, Isabel                   Dentro  [     343]
 Santos, Manuel  ¿Podemos salir ya?   [LGTBI  N]

RACÓ DE LA IGUALTAT



 Axat, Federico                 La hija ejemplar 

 Bomann, Corina                  La esperanza de Sophia 

 Cabanas, Antonio.                       El sueño de Tutankhamón

 Carratalá, S.                          La persistència dels roures 

 Christie, Agatha            La ratonera 

 Fortes, Susana                  Nada que perder

 Garcia, Joanjo                 Insurrectes de res 

 Guerrero, Mercedes              La última carta

 Lark, Sarah                     La estrella de la isla norte 

 Larsson, Asa                  Los pecados de nuestros padres 

 Link, Charlotte.                       Libre de culpa

 Martínez, María.                       Tú y otros desastres naturales

 Maxwell, Megan.                        Y ahora supera mi beso

 Moreno, Eloy                  Cuando era divertido

 Orange, David.                         Romperás la noche con un grito

 Preston, Douglas               Huesos olvidados 

 Raro, Rosario                  El cielo sobre Canfranc 

 Ruíz Grau, Blas.                       No morirás

 Sharma, Robin S.                El club de las 5 de la mañana 

 Stassi, Claudio               Los pacientes del doctor García

 Vietnam

LITERATURA ADULTA



 Baudet, Stephanie,.                     Sherlock Holmes : El vampiro de Sussex

 Canela, Joan                    Aitana i les feres

 Do, Anh                         Ninja Kid : de tirillas a Ninja 

 Kelly, John.                           Hospital per a monstres : un crim viscós          

 Kinney, Jeff.                          Diario de Greg : dando la nota

 Mikecrack                       Los Compas y la aventura en miniatura

 Montes, Bárbara.                       Amanda Black : el tañido sepulcral 

 Muncaster, Harriet.                    Isadora Moon y la sirena mágica 

 Peirce, Lincoln.                       A todo volumen

 Punset, Ana.                           Un lío con brilli-brilli 

 Punset, Ana.                           Una fiesta del revés

 Santiago, Roberto.                     El partit del sigle : mutants i princeses 

 Stevenson, Steve.                      Robatori a les cascades del Niàgara

LITERATURA JUVENIL



 Bielinsky, Claudia               La casa de los besos 

 Boher, Joan                            Els Reis d'Orient i el misteri del camell perdut 

Cole, Elizabeth                                         Soy más fuerte que la ira 

Greening, Rosie.                       ¡Peligro!¡No mires dentro! 

 Lee, Andy                      No abras este libro : ¡mejor léete otro! 

 Moreno, María                                         Ets llum

 Pinto                          L'estrambòtica volta al món en vuitanta           

 Prada, Marta.                          Mamitis

 Tomàs i Caballero, Jordi               El meu poble 

 Verdú, Irene.                          Desordre a la biblioselva 

LITERATURA INFANTIL 


