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Per saber-ne més

Qüestions de gènere

L'autor explica l'evolució dels 

valors de les societats 

humanes des de la 

prehistòria fins a l'actualitat. 

És un llibre provocador que 

explica d'on procedeixen i 

com han evolucionat

La societat veu 

admissible una 

realitat que, si 

l'escrivíssim amb 

objectivitat, seria 

insuportable. El 

llibre compta amb 

les aportacions 

d'Alicia Miyares, 

Sandra Sabatés i 

Manel Ollé

El Premi Nobel de 

la Pau, ens ofereix 

la seva visió d'un 

nou sistema 

econòmic 

emergent que pot 

salvar la humanitat 

i el planeta. El 

motor del 

capitalisme està 

trencat

L'economia com 

ningú t’ho ha 

explicat. L'objectiu 

és ajudar-nos a 

entendre-la i a 

treure les nostres 

pròpies 

conclusions. Quina 

diferència hi ha 

entre un préstec i 

un crèdit?

La convivència d´un centre educatiu 

està construïda per totes i 

cadascuna de les peces que el 

componen. N´hi ha algunes que 

estan trencades i rebutjades, però 

totes són brillants

Traister fa un seguiment de la 

història de la ira femenina com a 

combustible polític, com els 

sufragistes que van marxar de la 

Casa Blanca després que Clarence 

Thomas fos confirmat

Una mirada atrevida i honesta sobre 

la violació. En l'era del “#yotecreo” i 

el “#metoo”, examinar la cultura de la 

violació és al centre de l'agenda

Informes internacionals recents 

alerten que l'ús generalitzat 

d'Internet han convertit la 

ciberviolencia contra dones i nenes 

en un problema mundial i que la 

patiràn una de cada tres

L'idioma xinès té frases 

fetes conegudes com 

chéng yu. Aquí es reuneix 

el fascinant univers dels 

proverbis, contes i 

llegendes del chéng yu 

amb l'art de la cal·ligrafia
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Col·lecció local

Per a la gent gran jove

Una estructura senzilla i 

progressiva per formar-se en 

gramàtica nivell A1 amb: 300 

exercicis, 15 models d'examen, 

correccions i transcripcions, i 

àudios descarregables 

Una estructura senzilla i 

progressiva per formar-se en 

gramàtica nivell A2 amb: 300 

exercicis, 15 models d'examen, 

correccions i transcripcions, i 

àudios descarregables 

Tres diferents parts del món, 

però tots llocs perillosos i 

solitaris. Tres dones diferents, 

però totes elles decidides a 

anar-hi, i a tornar vives!

Diego, Raquel i Hugo ajuden a 

Pere a construir una nova 

màquina del temps. Però quan 

la màquina està acabada i 

Pedro decideix provar-la, 

passa una cosa inesperada

Una dona en l'ocàs 

de la seva vida es 

troba necessitada 

de confessar fets 

del passat. Una 

bella història que 

va començar el 

1965 a una població 

dels Pirineus i va 

seguir a Barcelona

Aquest volum vol 

donar visibilitat a 

totes aquelles 

dones de la 

comarca que, amb 

les seves 

aportacions en 

diversos àmbits, 

han aconseguit 

millorar la societat

Mauricio està en 

un punt crític de la 

seva vida, 

completament sol. 

Decideix unir-se a 

un grup de 

captaires a Lisboa. 

Un relat d'amor, 

humor i suau 

erotisme, sorprèn 

fins a l'última 

pàgina

Coromines ret 

homenatge a qui 

ell considerava el 

seu gran mestre. 

Recull la relació 

epistolar que van 

mantenir els dos 

filòlegs, datada en 

l’època de l’exili 

posterior a la 

Guerra Civil

En un viatge a 

Egipte, Frank 

Silbe, arqueòleg 

noruec, pateix un 

contratemps en el 

desert que li 

revelarà com i 

perquè han servit 

les piràmides

El programa busca resultats a la 

vida diària. Aquest manual conté 

els materials necessaris per 

aplicar un programa grupal 

d'entrenament per envellir 

activament en 25 sessions

L'OMS ha definit l'envelliment 

actiu com el procés d'optimització 

de les oportunitats de salut, 

participació i seguretat per tal de 

millorar la qualitat de vida a 

mesura que les persones 

envelleixen

Un llibre per 

conèixer el 

nostre entorn 

més immediat



N
 o

 v
 e

 t
 a

 t
 s

  
 O

c
tu

b
re

  
 2

0
1
9

Per a la millora personal

Per als amants de l'esport

Per què durant 

l'adolescència 

s'inicien diversos 

trastorns com 

l'ansietat, 

l'esquizofrènia o 

l'addicció? Com 

influeix l'entorn en 

l'evolució del 

cervell?

Per mantenir-nos 

serens enmig de la 

dificultat, l'autor 

anima a establir 

prioritats, a 

desdramatitzar i 

veure els 

inconvenients de 

forma positiva

El flux lúcid 

d'aquest text ens 

porta suau i 

magnèticament a 

una experiència 

transformadora, 

que ens connecta 

amb el viu 

resplendor de la 

Consciència

El Bany de bosc, conegut amb el terme 

Shinrin Yoku en la cultura japonesa, és una 

plàcida pràctica meditativa que ens 

connecta amb la natura i el seu enorme 

potencial curador

És un cant a la 

vida, una 

declaració 

d'intencions i la 

recopilació de les 

claus que m'han 

ajudat a recuperar 

la il·lusió. “Desitjo 

que llegir-me 

t'ajudi a creure en 

tu”

Presenta les grans 

fites de la 

psicologia a través 

de preguntes clau 

(els somnis, els 

records, ...) per 

explorar el nostre 

interior, per poder 

respondre a 

l'eterna diatriba: 

Qui sóc jo?

Aquest llibre ens 

permet entendre 

com els fabricants 

de realitats 

manipulen tant els 

mecanismes amb 

els que solem 

explicar històries 

com la 

predisposició que 

tenim a avaluar

El club nascut l’any 1930 i que les 

havia vistes de tots colors, fins al 

punt de trobar-se a un pas de la 

desaparició en més d’una ocasió, 

ascendeix a la màxima categoria del 

futbol espanyol

Les pàgines d'aquesta obra 

busquen amb modèstia brindar al 

lector un coneixement el més 

global possible del territori i les 

muntanyes de Cantàbria

El bikepacking és una barreja 

entre bicicleta de muntanya, 

cicloturisme i acampada lleugera. 

Una manera que impregnarà 

d'aventura cada un dels teus 

desplaçaments

Trobareu recomanacions 

basades en les investigacions 

dels principals experts mundials 

sobre la matèria i també els 

exercicis, programes i protocols 

que estan utilitzant-se
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Per als còmic addictes

Per als que cuiden el que mengen

Amor. Amor i tirants 

que cauen com aus 

desmaiades, el 

soroll dels seus 

talons per la teva 

casa, abraçades 

que no fan mal. Hi 

ha amors que no 

són pressa ni prosa, 

sinó pura poesia

L'autor es proposa 

en aquest llibre un 

exercici: escriure 

diàriament, al llarg 

de tres anys, un 

fragment. Són la 

captura d'instants, 

com reflexos de 

vida, de La Vida 

amb majúscules

Es parla molt de 

poesia, de com ha 

de ser i de com no, 

i hi ha centenars 

de poetes 

publicats, i a saber 

quants d’inèdits. 

No sé si 

considerar-me un 

poeta, perquè no 

sé ser-ho

Ressalta la 

destresa de l'autor 

en el domini del 

càlcul 

d’estructures no 

només dels textos 

que integren el 

volum sinó de la 

totalitat del 

poemari

Són molts els 

poetes de casa 

nostra que s'han 

interessat pels 

poemes d'origen 

japonès: el haiku i 

la tanka. Una 

selecció de 112 

anys de haikus i 

tankes a les terres 

de parla catalana

Text per retre 

homenatge a 

l'autor, i per 

acostar-lo als joves 

lectors d’avui. Un 

llibre concebut amb 

una cura 

extraordinària en 

què apareixen els 

principals temes de 

la seva obra

La recuperació de les nostres 

recompenses naturals definirà 

el nostre estat de felicitat, i 

aquest llibre t'ensenyarà com 

aconseguir-ho, acompanyats 

amb receptes de cuina 

Suma't a la tendència del «0 sucre» 

amb aquest excel·lent llibre que 

t'ajudarà a eliminar-lo de la teva dieta 

i així millorar la teva salut. No li 

temes als desitjos, podràs alliberar-te

Spin-off de'n Fairy Tail. El membre 

més jove de Fairy Tail vol provar les 

seves ales, per això intentarà resoldre 

una missió en solitari. Acceptarà un 

encàrrec amb el seu amic Charle

Aquest planeta està cada vegada pitjor, 

però a Norman i Mix ja no els importa 

un rave. Estan retirats, o això sembla, 

fins que la destrucció mundial tornen a 

trucar a la seva porta

Zoe porta una vida plàcida 

amb la seva mare a la cabana 

del bosc. Fins que un dia, un 

carruatge s'estavella contra 

el seu galliner amb la 

princesa del regne, que és 

exactament igual que ella!

Novel·la gràfica de Tyson Hesse (El 

sorprenent món de Gumball) 

investiga sobre la importància de la 

família, la responsabilitat i 

l'heroisme, ambientada en un 

grandiós univers
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Per als gestors del turisme

Per als ecologistes

L'animador és un element clau en 

la creació d'un ambient divertit en 

tot hotel preocupat per oferir als 

seus clients una experiència de 

qualitat, i molt en particular en els 

establiments de vacances

Repassa tots els elements que cal tenir 

en compte per al control correcte i 

l'òptima gestió de la petita, mitjana i 

gran empresa. Mostra quins passos 

cal donar i analitza en cada moment la 

vida del negoci

Aquest llibre repassa la història 

del plàstic i el perill que el seu 

consum desmesurat suposa per al 

medi ambient. A més explicaran 

amb molt d'humor maneres 

supercreativas d'evitar-ho

L'autora desfà mites i demostra que, 

contrari al que es pensa, viure de manera 

sostenible no signifiquen més problemes, 

sinó simplificar la nostra vida, per tal de 

tenir més temps i diners per gaudir

Per als interessats en la neurociència

En aquesta guia s'exposen els 

conceptes més complexos de 

tota la neurociència, dividits en 

unitats senzilles que permetran a 

tots els lectors entendre el seu 

propi cervell

Vostès estan llegint això com si fos el 

més natural del món, quan tenim un 

cervell que va evolucionar molt abans 

que s'inventés l'escriptura, i ho va fer 

per a uns propòsits completament 

diferents

Fes-ho tu mateix

Trobaràs els trucs dels 

professionals de l'ordre per a 

gestionar a la perfecció teu espai, 

temps i mobiliari. Aconseguiràs 

una oficina agradable a casa per 

treure el màxim profit 

Descobriràs pas a pas tècniques 

per estalviar temps i en tasques 

pautades. T'ensenyarà a preparar 

els equips bàsics per netejar la 

cuina i el bany, i a utilitzar 

productes naturals

Novel·la romàntica i chick lit

Christophe i Joy 

viuen una vida 

plena i feliç amb 

la seva filla. Una 

malaltia 

s’emporta la Joy 

i el pare troba 

una nova parella 

no gaire bona

L'esperat desenllaç 

de la trilogia «El 

divan de Becca». La 

relació entre Becca 

i Axel no va bé. A 

més, se li suma la 

notícia bomba dels 

productors 

americans per 

comprar els drets 

del divan

El final de la trilogia 

«El affaire Stark». 

Una falsa acusació 

contra Jackson pot 

acabar amb la seva 

relació amb Sylvia. A 

més, el projecte que 

els va unir de nou 

també passa per 

moments difícils



Novel·la policíaca
N

 o
 v

 e
 t

 a
 t

 s
  

  
 O

c
tu

b
re

  
 2

0
1
9

Novel·la de ficció

Novel·la històrica

L'inspector Synnott, tot i guanyar-se 

el respecte, els seus companys el 

consideren un traïdor per haver 

denunciat a altres agents, a més un 

cas del passat amenaça destruir la 

seva carrera

El director d’una escola religiosa de 

Balaguer, apareix assassinat en una 

rotonda als afores de Lleida. Al mateix 

temps, l’arribada d'un descendent 

d'una bruixa coincideix amb fenòmens 

estranys

El detectiu privat Eklund ha 

desaparegut, i Parker rep 

l'encàrrec de localitzar-ho en un 

lloc regentat per una Mare 

monstruosa, que dirigeix un 

vast imperi criminal.

Una magnífica novel·la entre la 

Cuba colonial i la Barcelona 

industrial de finals del XIX, on la 

riquesa arribada de les colònies va 

canviar per sempre el paisatge 

urbà i humà.

Centrada en 

l'intercanvi, real, 

de presoners dels 

exèrcits aliat i nazi 

que es va celebrar 

al port de 

Barcelona durant 

la Segona Guerra 

Mundial. Una 

novel·la d'amistat, 

espionatge i 

aventura.

Quan en Tom 

coneix a Hannah, 

l'alegre dona que 

vol obrir una 

llibreria, creu que 

podrien ser feliços. 

No sap que només 

han transcorregut 

uns anys des de 

que ella arribés a 

Auschwitz amb el 

seu fill petit i sortís 

sola.

“No puc mirar la 

gent sense indagar 

en els rostres. 

M’hauria ajudat a 

caminar, aquest?” 

L'autora va visitar 

vint anys després 

a les dones que 

van sortir dels 

camps d'extermini 

per preguntar-los 

com era la vida.

Easton Royal, 

descobreix que, 

malgrat el seu 

atractiu, hi han 

noies que no se 

senten atretes per 

ell. Serà capaç de 

convèncer-la que, 

tot i ser un Royal, 

amaga un gran 

cor?

La Mara organitza 

viatges exclusius 

per als seus 

clients. En Xavi, 

arquitecte d‘èxit, 

rep l‘encàrrec de 

dissenyar la casa 

de la seva vida. 

Són feliços, però 

res no és mai el 

que sembla

En Linh ha fugit del 

seu país per la guerra. 

Després d'una 

travessia esgotadora, 

desembarca amb la 

seva neta. Tots són 

indiferents. Prix 

Solidarité, per la 

promoció del respecte 

i la tolerància

O'Farrell narra 

disset moments en 

què la seva vida va 

córrer perill i va 

estar a punt 

d'escapar-se-li 

entre els dits. Què 

faríem si la nostra 

vida estigués en 

perill?

Testimoni en 

primera persona, 

Frenkel esdevé 

conscient de la 

follia de 

l’Alemanya nazi, 

cosa que l’obliga a 

marxar-ne i 

refugiar-se a 

França. Però això 

és només l’inici 

d’un viatge erràtic

L’Anna acompanya 

al seu pare a la 

casa de Manhattan 

Beach d’en Dexter 

Styles, un home 

que ella intueix que 

és clau per a la 

supervivència del 

seu pare i de la 

seva família. Anys 

després el seu pare 

desapareix
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En aquesta ciutat, 

ser interessant és 

perillós. La 

protagonista intenta 

evitar que la seva 

mare descobreixi el 

seu nuvi i en no 

donar explicacions 

sobre la seva 

trobada amb el lleter, 

però algú corre el 

rumor

Els millors contes 

d’un escriptor 

explosiu, esbojarrat, 

mordaç, diferent. Un 

circ al pati de casa 

recull els millors 

contes i microcontes 

de Damià Bardera, 

tant publicats com 

inèdits

Tanca la «Trilogia de 

la Plana». A Lewis li 

acaben d'anunciar 

que està greument 

malalt. Explica els 

profunds i duradors 

llaços que 

s'estableixen entre la 

gent per afrontar les 

dificultats

La jove que va 

passar la seva dura 

infància a Texas, 

en el si d'una 

família molt més 

que «peculiar», viu 

durant la seva 

primera maduresa 

un infern

El primer thriller 

escrit per una 

monja. Pobresa, 

corrupció, drogues 

i amor a cada 

pàgina. A la Míriam, 

un jove metgessa 

barcelonina de 24 

anys, li canvia la 

vida quan decideix 

anar-se'n a Angola

Després de temps, 

Gabriel decideix 

trucar a les seves 

germanes per 

celebrar 

l'aniversari de la 

mare i tractar de 

reparar els vells 

rancors. Les 

antigues querelles 

reapareixeran com 

una pluja fina

Al poblet d'Elm 

Haven, Illinois, 

cinc joves 

descobriran 

després de la 

desaparició d'un 

company de 

classe, un món 

paral·lel en què la 

realitat i la fantasia 

amb prou feines es 

distingeixen

Adèle sembla tenir 

una vida perfecta. 

Amb marit i fill, 

amaga un immens 

secret, la necessitat 

insaciable de 

col·leccionar 

conquestes. És la 

història d'un cos 

esclau de les seves 

pulsions

La Marie se sap 

desitjada, gaudeix 

sent el centre 

d'atenció. Però un 

embaràs imprevist 

tallen en sec els 

flirteigs juvenils. 

Quan la seva filla 

Diane neix, la tracta 

amb tota la fredor i la 

crueltat que duu a 

dins

Aquí sens permet 

conèixer la peculiar 

vida d'A. Russell. 

Un barceloní que 

als vint anys 

emigra a Nova York 

per fondre-s'hi i no 

sortir-ne mai més i 

en la que oculta 

una existència 

paral·lela

S'inaugura a la ciutat 

siciliana de Vigàta el 

flamant nou teatre Rey 

de Italia però 

l'espectacle s'acaba 

convertint en un 

desastre: la soprano 

llança un crit 

monstruós i el pànic 

s'apodera de la sala

Febrer de 1927. 

Tot París assisteix 

al funeral de 

Péricourt. La seva 

filla Madeleine és 

hereva, però el 

destí li reserva 

altres plans. El 

petit Paul, el seu 

fill, situarà 

Madeleine en el 

camí de la ruïna

Final és el sisè i 

últim volum del 

sextet La meva 

lluita. Reflexiona 

sobre la vida i la 

mort, l'amor i la 

literatura; sobre la 

pressió de l'èxit i 

les seves 

conseqüències

És una faula 

africana d’estil 

clàssic escrita en 

kikuiu i traduïda a 

més de vuitanta 

llengües. Narra la 

formació del cos 

humà com una 

discussió entre les 

seves parts on 

seran testimonis 

tots els animals

Abans de morir 

sobtadament, el 

Péter va deixar un 

encàrrec a la Mei, la 

seva parella dels 

últims anys: “No 

malvenguis els 

pianos”. Un cop 

venuts anirà a 

conèixer la família 

d'ell
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Novel·la de ficció

La vida tranquil·la 

d’Andreu a Sant 

Feliu de Guíxols 

es remou quan els 

mitjans parlen del 

centenari del 

pintor Vilamateu. 

Ara el preocupa 

que tornin a 

carregar, a 

l’Eduard, una mort 

que va tenir lloc 

trenta anys enrere

Què tenen a veure 

un xèrif d’un poblet 

de Califòrnia amb 

un autor de teatre 

català tan inestable 

i a estones 

menyspreable? Què 

uneix una matança 

en una festa 

d’intercanvi de 

parelles amb un 

noiet?.

Tot comença el 

1879, quan el jove 

Marc Viader, de 

dotze anys, entra a 

treballar en una 

ruïnosa lleteria de 

Barcelona i en poc 

temps aconsegueix 

fer-la remuntar. Tot 

acaba amb el 

descobriment del 

Cacaolat.

Novel·la juvenil

En l'any 1920, una 

noia de 12 anys vol 

ser pastora, una feina 

que només era pels 

homes, pels camins 

que feien els ramats al 

Berguedà quan encara 

hi quedaven alguns 

ossos

Uns nois okupen un 

palauet abandonat a 

Barcelona. L’arribada 

d'una jove que trafica 

amb drogues, i una 

ordre de 

desallotjament 

marcarà̀ les seves 

vides per sempre

Una Reina de la Sang per destruir 

el món, i una Reina del Sol per 

reconstruir-lo. Què succeirà̀? El 

camí́ que hauran de transitar és 

dur, ple de sacrificis i de proves

2ª part de la Trilogia La chica 

invisible. Després de l'explosió a 

l'estació de metro, la Julia no és la 

mateixa, ara és insegura. L'Emili, la 

Vanesa i la Julia tampoc estan en 

seu millor moment.

Tot comença amb una carta: 

«Estimat Evan Hansen, avui serà̀ un 

dia fabulós i ara t’explico per què». 

Quan l’Evan Hansen s’escriu ell 

mateix la carta, no s’imaginava que 

la seva vida faria un tomb inesperat

Una novel·la divertida sobre la fama, 

les xarxes socials i la manipulació de 

la informació́. L’April es troba una 

misteriosa escultura. Ho penja a 

Youtube i el vídeo es fa viral

«La princesa dels 

Teíi, la bella Peikea, 

us desitja: diu que 

està terriblement 

ofesa perquè vós no 

heu volgut compartir 

el seu jaç. Per això 

envia aquest 

guerrer, destinat a 

sacrificar-vos»

En la Barcelona 

modernista, una 

història d'amor, 

passió per l'art, 

la lluita pels ideals, 

revoltes socials i 

venjança es 

combinen per recrear 

una Barcelona que 

s'encamina cap a un 

futur brillant

El sis d’agost de 

2007 un home va 

pujar a la muntanya 

per morir-hi sol. Ens 

convida a una 

reflexió moral i 

universal sobre allò 

que ens interroga a 

tots: la mort, la 

llibertat individual o 

el compromís 

col·lectiu

Un periodista veterà 

procedent de la 

Ciutat dels Vells, que 

el lector identificarà 

amb l'Espanya 

franquista, és enviat 

a la Ciutat dels 

Joves per escriure'n 

un reportatge
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Dvd’s

Comèdia 

Drama

Eròtica

Suspens Policíaca 

Familiar 

Fantàstica Aventures

Històrica Musical
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Per als més petits

NOVETATS iNFANTILS

Per als mitjans

Petits lectors

El cavaller Shelton, està

preparat per servir amb 

lleialtat i valentia el seu 

senyor, Sir Daniel 

Brackley. Però̀ una fletxa 

negra canviarà̀ per 

sempre el curs de la 

seva vida

Algunes princeses 

s'ajunten i ... BUM! Es 

converteixen en drac. Elles 

tenen màgia, però el seu 

amic Rosko, no. I ell desitja 

tant fer la seva pròpia 

màgia! Potser si van a 

l'escola de màgia...

La mar està en calma. 

Com havia fet el seu pare 

abans que ell, i el seu avi 

temps enrere, Louis ha de 

deixar la seva família per 

convertir-se en un gran 

pirata

La Lloba Feroç està molt 

preocupada: el seu fill és bo! 

Ajuda les velletes a travessar el 

carrer i prepara uns pastissos 

deliciosos. Horrible! Sort que el 

seu oncle el Llop l'ensenyarà

Miguel és un nen poruc, i el 

que més l'espanta és l'arbre 

que hi ha de camí al seu 

col·legi. Però quan el seu 

gos Gustavino desaparegui 

entre les seves branques 

no tindrà més remei que 

buscar-lo

El Pessigoi i la Picorina 

són polls. Sempre han 

volgut ser agitadors de 

cabells i exploradors de 

cuirs cabelluts, com la seva 

mare, però els seus pares 

nos els deixen sortir
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NOVETATS iNFANTILS
Per als més grans

Per aprendre

La Liang entra dins d'un quadre 

per ajudar al rei en Jaume a 

trobar un remei que li curi la 

gota. En una visita al museu, els 

personatges dels quadres li 

parles de la conquista de 

Mallorca

Contes inspiradors sobre 

situacions injustes a què ens 

enfrontem nenes i dones, i 

també nens i homes, i com els 

seus protagonistes s'empoderen 

per transformar-les

Pensaves que seria un viatge 

tranquil a Florida, però l'avió té 

un accident quan travessa el 

triangle de les Bermudes. De les 

teves decisions depèn el teu 

destí, arribar a casa, o no

Una gran col·lecció dels mites 

grecs més importants presentats 

a través de contes i 

extraordinàriament ben il·lustrat

Tots els capítols inclouen 

un codi QR per accedir als 

vídeos al canal de 

YouTube! A més, trobarà 

un recorregut excepcional 

amb fitxes de curiositats i 

una selecció de frases de 

personatges fonamentals 

en la història

La programació a l'abast dels 

més petits, de la mà dels 

màxims experts a Espanya. 

Scratch és el llenguatge de 

programació visual més senzill 

amb el qual els nens podran 

donar els seus primers passos 

sense tenir un coneixement 

profund de codi

Si t'agradaria conèixer-te una mica 

més per dins i per fora, segueix 

llegint! Aquesta divertida guia està 

plena de consells i anècdotes que 

t'ajudaran a entendre millor tots 

aquests canvis

Descobreix l’heroi que va ser 

l’Ernest Shackleton. Els seus 

poders van ser un gran esperit 

aventurer i una dosi gegant de 

companyerisme. Gràcies a això 

va aconseguir salvar la seva 

vida i la dels vint tripulants que 

el van acompanyar en la 

travessia de l'Endurance

Alexia, Tasi i el seu gos 

Rocky no saben que 

descobriran com fer màgia 

amb les seves emocions. 

Acompanyats pel genial 

entrenador d'emocions, la 

gavina Florestán, 

s'enfrontaran cada nit a 

reptes divertits i trepidants
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Dvd’s
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Racó de famílies

En un món hiperconnectat on tot va massa de 

pressa, la facultat de concentració és molt valuosa. 

Com ajudar els nostres infants a dominar-la? Sylvie i 

Noémie d'Esclaibes proposen aquí les claus i les 

eines pràctiques del mètode Montessori per 

acompanyar els nens de 0 a 7 anys en el 

desenvolupament de la seva capacitat de 

concentració

Per als amants dels còmics
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