
Novetats estiu 

 

 

  

Títol: L'Any del gat 

Autor/a: Copons, Jaume 

Publicació: Barcelona : Bambú, 2018 

Signatura: I** Cop 

Sinopsis: No és la típica novel·la amb gatet bonic i simpàtic. Tampoc hi trobaràs un nen 

o nena cursi que s'estima amb bogeria el gatet. Aquí els protagonistes són una classe 

sencera i la seva mestra. També hi ha un gat, però és un gat amb un  poder que el fa 

extraordinari: vols saber quin és? 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1881972~S46*cat


 

Títol: El Meu pare es pensa que soc un noi 

Autor/a: Labelle, Sophie 

Publicació: Barcelona : Bellaterra, 2018 

Signatura: I** Lab 

Sinopsis: El pare de l'Alexandra no l'escolta quan ella li diu que li agraden els bitxos, el 

gos Ninja i tota mena de llibres. El pare de l'Alexandra es pensa que ella és un nen. 

(Transexualitat) 

 

 

Títol: La Verònica vol un amic 

Autor/a: Molist, Pep 

Publicació: Barcelona : Animallibres, 2018 

Signatura: I** Mol 

http://aladi.diba.cat/record=b1888711~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1888166~S46*cat


Sinopsis: La Verònica tenia tot allò que desitjava. Volia un llibre? La mare l'hi 

comprava. Un camió de bombers? El pare l'hi recalava. Fins i tot un llop i una serp com 

a mascotes!Tanmateix, li faltava una cosa molt important: no tenia cao amic amb qui 

jugar, xiuxiuejar secrets i compartir pors. Com podria trobar-ne un? 

 

 

Títol: Inspector Gordon : el primer caso 

Autor/a: Nilsson, Ulf 

Publicació: Madrid : Harper Collins Ibérica, 2018 

Signatura: I** Nil 

Sinopsis: Han robat moltes nous al bosc. L'inspector Gordon ha de resoldre el cas. 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1890228~S46*cat


Títol: Sóc una nou 

Autor/a: Osés, Beatriz 

Publicació: Barcelona : Edebé, 2018 

Signatura: I** Ose 

Sinopsis: Em dic Omar. El meu pare era jardiner i la meva mare feia olor de canyella. A 

tots dos se'ls va empassar el mar poc abans que arribéssim a la platja. Els vaig veure 

desaparèixer mentre flotava en aquella closca de nou  al costat d'altres desconeguts. 

Dels tres, només jo portava un petit salvavides amb el meu nom. L'havia escrit la meva 

mare amb un retolador desgastat perquè no l'oblidés mai. 

 

 

Títol: Un Any als boscos 

Autor/a: Thoreau, Henry David 

Publicació: Sant Cugat del Vallès : Símbol, 2017 

Signatura: I** Tho 

Sinopsis: El llibre desperta, en joves i grans, el desig de viure en harmonia amb el 

nostre entorn. 
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