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Novetats novel·la octubre 2018 

 

Títol: “Yo seré la última. La historia de mi cautiverio y mi lucha contra el 
Estado Islámico” 

Autor/a: Nadia Murad 

Editorial: Plaza & Janés, 2017 

Signatura: 323.2 Mur 

Matèria: Política 

Sinopsi: El 15 d'agost de 2014, la vida de Nadia Emmuralleu va canviar 
per sempre. Les tropes de l'Estat Islàmic van irrompre en el seu petit 
llogaret del nord de l'Iraq, on la minoria yazidí portava una vida tranquil·la, 

i van cometre una massacre. Van executar a homes i dones, entre ells a la seva mare i sis dels seus 
germans, i els van amuntegar en fosses comunes. A Nadia, que tenia vint-i-un anys, la van 
segrestar, al costat d'altres milers de joves i nenes, i la van vendre com a esclava sexual. Els soldats 
la van torturar i van violar repetidament durant mesos, fins que una nit va aconseguir fugir de miracle 
pels carrers de Mossul. Així va emprendre el llarg i perillós viatge cap a la llibertat. De petita, Nadia, 
una nena camperola, mai hagués imaginat que un dia parlaria davant les Nacions Unides ni que 
estaria nominada al Premi Nobel de la Pau. Mai havia trepitjat Bagdad, ni tan sols havia vist un avió. 
Avui la història de Nadia insta al món a parar esment al genocidi del seu poble. És una crida a l'acció 
per detenir els crims de l'Estat Islàmic, un poderós testimoniatge de la força de voluntat humana. Jo 
seré l'última és, així mateix, una carta d'amor a un país desaparegut, a una comunitat vulnerable i 
a una família devastada per la guerra. 

 

Títol: “Aquella orilla nuestra” 

Autor/a: Elvira Sastre 

Editorial: Alfaguara, 2018 

Signatura: P 834 Sas 

Matèria: Poseía 

Sinopsi: Elvira Sastre revela en aquest llibre el seu món interior i les 
seves experiències més íntimes. El diàleg que s'estableix entre el text i 

les il·lustracions de Emba aconsegueix una composició estètica única, digna de col·leccionistes. 
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Títol: 50 itineraris de cicloturisme tranquil per Catalunya 

Autor/a: Rafael Vallbona 

Editorial: Cossetània, 2017 

Signatura: 796.61 Val 

Matèria: Excursionisme 

Sinopsi: En aquests 50 itineraris de cicloturisme tranquil per Catalunya hi 
trobareu circuits ciclistes on el paisatge, la descoberta i el patrimoni són 
els protagonistes, de manera que eviten les grans dificultats físiques i el 
cicloturisme esportiu. Cada ruta està pensada a partir de la idea de 
descobrir i cartografiar un territori amb suau cop de pedal, i posar-lo en 
valor històric, paisatgístic, social i cultural. En concret, són itineraris per 
vint-i-vuit comarques de tot el país, del litoral a l'Aran i del Segrià a 

l'Empordà. A més, sempre que es pot, s'hi combina la bicicleta i el transport públic, una mescla 
idònia per fomentar el turisme sostenible. L'autor va publicar, l'any 2013, Cicloturisme tranquil per 
Catalunya. Ara, a 50 itineraris de cicloturisme tranquil per Catalunya, proposa 50 rutes 
completament noves per fer tranquil·lament en bicicleta. 

 

Títol: “Auxiliar administrativo de corporaciones locales “(Volum 1, Volum 2 
i Supuestos prácticos). 

Autor/a: Teresa María Torres Fonseca, ... 

Editorial: MAD 2018 

Signatura: 352.0 Aux 

Matèria: Món Laboral 

Sinopsi: Manual concebut per a l'adequada preparació de les oposicions 
d'accés a la categoria d'Auxiliar Administratiu en les diferents Corporacions Locals, amb el 
desenvolupament dels temes que freqüentment s'exigeixen en les proves d'ingrés en aquestes 
places. Els temes que s'inclouen en aquest primer volum es reparteixen en diversos blocs 
temàtics. Tots ells han estat desenvolupats amb profunditat i rigor perquè la seva preparació sigui 
el més completa possible, i es troben completament actualitzats fins avui d'edició, mitjançant la 
incorporació de les novetats legislatives que els afecten. A més, compten amb una sèrie de recursos 
didàctics, a manera de recordatoris i activitats, que li seran de gran utilitat per assentar els 
coneixements i li facilitaran la preparació efectiva de les proves. 
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Títol: “La lectura entre el paper i les pantalles” 

Autor/a: Gemma Lluch 

Editorial: Eumo, 2018 

Signatura: 028 Llu 

Matèria: Obres Generals 

Sinopsi: Les pantalles i internet han canviat les regles del joc en la lectura: 
els escriptors que dialoguen d'una manera profunda amb el lector 
comparteixen mercat amb el relat audiovisual, amb uns personatges que 
s'amplifiquen en les xarxes socials o amb els actors que els donen vida a 

les pantalles. Gemma Lluch analitza l'ecosistema del llibre: lectura i identitat, polítiques de promoció, 
formats de lectura, influència de l'audiovisual... i alerta sobre la responsabilitat de l'administració, 
però també sobre la de cadascun de nosaltres. Només l'educació pot trencar un cercle empresarial 
viciós que ens proposa sempre el mateix tipus de lectura, escrita en les llengües fortes del mercat. 
Avui, fomentar l'hàbit de llegir, crear nous lectors, implica considerar la varietat de formats i la 
complexitat d'objectius i finalitats de la lectura. Per això, aquest llibre interessarà a tothom qui 
gaudeix del plaer de llegir. 

 

Títol: “Tu pots! Esport i activitat física sense excuses” 

Autor/a: Javier Peña 

Editorial: Eumo, 2018 

Signatura: 796 Pen 

Matèria: Excursionisme 

Sinopsi: L'esport i l'activitat física milloren la salut cardiovascular, la 
resistència muscular i la força, incrementen el rendiment intel·lectual i 
l'autoestima, redueixen l'ansietat i l'estrès i alenteixen el procés 
d'envelliment biològic. Llavors, per què ens costa tant fer-ne? Prou 

excuses! Aquest llibre ens ajudarà a trobar l'esport adequat per a cadascú? Tant se val la condició 
o l'edat?, ens ensenyarà a alimentar-nos correctament, preparar-nos per fer exercici i prevenir les 
lesions. Fins i tot descobrirem com mantenir-nos en forma sense sortir de casa. Tenir una vida activa 
no és difícil, ni car, ni demana gaire temps: només cal una mica d'esforç i compromís i integrar 
l'exercici en el dia a dia. 

 



 

Amb el suport del Departament de Cultura                         

Títol: Petjades d'aigua i sal. Instants als camps de refugiats de Grècia 

Autor/a: Sara Montesinos i Samuel Nacar 

Editorial: Pagès, 2018 

Signatura: 362.9 Mon 

Matèria: Assistència i assegurances 

Sinopsi: Petjades d’aigua i sal és un àlbum de fotografies narrades des 
del record. Un recull de moments, llàgrimes, ràbia, alegria i contradiccions. 
Són les marques d’una crisi migratòria provocada, ignorada, silenciada i 

deshumanitzada. Són petjades d’un mar que mai no va tenir culpa de les vides que s’empassava i 
per això ni les seves onades les esborren. També són els errors i els encerts d’unes voluntàries que 
sense saber on anaven van quedar estancades entre la vergonya i la tristesa. Però també entre 
l’aprenentatge, la solidaritat i la necessitat de no mirar a una altra banda. Aquestes pàgines han 
estat escrites per no oblidar, per buidar, per curar i per volar. Perquè del dolor neix la supervivència 
i amb ella l’esperança, però ni oblidem ni perdonem. Que els seus noms no s’esborrin de la història. 

 

Títol: “Educar-se és de valents. Aprenentatge servei amb adolescents en 
risc d'exclusió social” 

Autor/a: Xus Martín (coord.), Mar Espígol, ... 

Editorial: Rosa Sensat, 2018 

Signatura: 30.053.6 Edu 

Matèria: Sociologia 

Sinopsi: Educar-se és de valents parla d'adolescents que per guarir les 
ferides de l'exclusió social activen la seva capacitat de donar i s'impliquen 

en la millora del bé comú mitjançant activitats d'aprenentatge servei. Acostumats a ser receptors 
d'ajudes socials, el canvi de rol -ser ells qui donen, qui aproten i qui obsequien- els desubica i els 
situa davant nous reptes. Educar-se és de valents vol mostrar com l'educació pot contribuir a fer un 
tomb en la vida d'uns adolescents que es creuen abocats al fracàs. 
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Títol: “El rebost de la llengua. Dita a dita s'omple la pica.” 

Autor/a: Josep-Joan Sancho Esteller 

Editorial: Onada, 2018 

Signatura: 398.9(46.71) Reb 

Matèria: Etnografia, costums i tradicions 

Sinopsi: Qui no vulga pols, que no vaja a l’era”, “Tornar-se aigua de borraines”, “Fer la cisa”, “Ves-
te’n a pastar fang!”, “Parlant del gos, amanix lo bastó”, etc. Coneixeu aquestes expressions? Les 
feu servir? Us animeu a donarlos vida? Joan-Josep Sancho n’ha recopilat al voltant de 1.500 al 
llarg de molts d’anys. Les trobareu en aquest llibre juntament amb unes 1.000 paraules, com ara 
tossolot, catxamona, anyívol, fangutxer o palmavera, mots cada cop menys freqüents en la parla 
habitual de les generacions més joves. L’autor ha seleccionat una seixantena de dites, n’ha explicat 
el significat i ha promogut l’elaboració d’un text per a cadascuna que en contextualitza l’ús. Una 
seixantena de persones, amics i amigues de Joan-Josep Sancho, s’han ocupat d’evocar la dita 
encomanada. Una aportació que dona una dimensió coral al llibre. Els textos van acompanyats 
d’una trentena de fotografies conceptuals d’autèntica excel·lència. L’autor, Àlex Espuny, ha cercat 
d’assolir una simbiosi amb les dites de referència. Un experiment reeixit que complementa de 
manera immillorable la part textual del treball. 

 

Títol: “Las trampas del dinero. Cómo controlar tus impulsos, gastar con 
cabeza y vivir major” 

Autor/a: Dan Ariely i Jeff Kreisler 

Editorial: Ariel, 2018 

Signatura: 339 Ari 

Matèria: Economia 

Sinopsi: Combinant un gran sentit de l'humor i profunds coneixements 
d'economia conductual, Donen Ariely s'endinsa al món absolutament 
il·lògic de les finances personals, les del dia a dia, per ajudar a entendre 

per què prenem algunes decisions, moltes d'elles equivocades. En Els paranys dels diners, Ariely i 
Kreisler (un expert financer i gran divulgador) analitzen una àmplia gamma d'exemples quotidians 
(per què dol menys pagar amb targeta, els paranys que ens fem a nosaltres mateixos al pressupost 
familiar, les temptadores ofertes a les quals sucumbim en vacances…) per demostrar com nostres 
idees sobre la gestió dels diners sovint estan equivocades i ens converteixen en els nostres pitjors 
enemics. Fascinant, divertit i imprescindible, sens dubte aquest llibre és una gran inversió per tot 
aquell que vulgui entendre millor els paranys en les quals caiem a l'hora de gestionar els nostres 
diners per poder estalviar, gastar d'una forma més intel·ligent i, en definitiva, viure millor. 

 



 

Amb el suport del Departament de Cultura                         

Títol: Mai no et deturis. Homenatges de Llompart 

Autor/a: Josep M. Llompart 

Editorial: AdiA, 2018 

Signatura: P 833 Llo 

Matèria: Poesia 

Sinopsi: Mai no et deturis. Homenatges de Llompart és un recull de 
poemes de l’autor que repassa exhaustivament la producció poètica 

dedicada a homenatjar a algun autor, pintor, artista o amic. Des de Joan Miró i Salvador Espriu fins 
a Federico García Lorca, passant per Miquel Costa i Llobera o Botticelli. A la part final, deu autors 
actuals fan el seu homenatge particular a Llompart: Antoni Vidal Ferrando, Lucia Pietrelli, Gaspar 
Jaén, Josep Piera… 

 

Títol: “El terratrèmol silenciós. Relleu generacional i transformació del 
comportament electoral a Catalunya” 

Autor/a: Oriol Bartomeus 

Editorial: Eumo, 2018 

Signatura: 324(46.71) Bar 

Matèria: Política 

Sinopsi: La transformació del comportament electoral i dels sistemes 
polítics és una tònica els últims anys arreu d'Europa, però es dóna d'una 
manera especial a Catalunya. Oriol Bartomeus, expert analista del 

comportament dels votants, ens ajuda a entendre aquests canvis posant l'èmfasi en el relleu 
generacional. I malgrat l'emergència d'un nou elector, de capteniment cada vegada més volàtil, 
l'autor gosa dibuixar alguns escenaris de futur. 
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Títol: “Cómo buscar en internet” 

Autor/a: Ana Martos Rubio 

Editorial: Anaya Multimedia, cop. 2018 

Signatura: 681.3(Int) Mar 

Matèria: Informàtica 

Sinopsi: Avui és habitual que a la pregunta: on ho vas comprar, on ho vas 
veure, on ho vas llegir? La resposta sigui en moltes ocasions: en Internet. 

Realitzar cerques en Internet és una acció quotidiana, però la Xarxa no és solament un receptacle 
universal de coneixement, sinó també un mar de dades capaç d'absorbir, barrejar i confondre la 
informació. Moltes vegades la cerca no produeix el resultat desitjat. Aquesta guia li ajudarà a filtrar 
les seves cerques. Coneixerà les tècniques necessàries per obtenir el que precisa aconseguir o 
esbrinar i, a més, amb garantia que la informació rebuda és autèntica i fiable. Podrà gaudir de tot el 
que li ofereix Internet sense moure's de casa. Amb unes instruccions fàcils, clares i precises, sense 
complicacions ni tecnicismes. Tot està al seu abast. Si es troba en aquesta edat en la qual després 
d'haver gaudit de moltes coses no vol perdre's gens del món actual, acosti's a la informàtica i a l'oci 
digital. Comprovi que són també per a vostè. Solament necessita aquest llibre, una mica de temps 
i d'il·lusió, i un molt de curiositat. 

 

Títol: El futuro de las profesiones. Cómo la tecnología transformará el 
trabajo de los expertos humanos 

Autor/a: Richard Susskind i Daniel Susskind 

Editorial: Teell, 2016 

Signatura: 331.8 Sus 

Matèria: Política 

Sinopsi: Aquest llibre prediu el declivi de les professions actuals i explica 
les persones i els sistemes que les substituiran. En una societat caracteritzada per la presència 
d'Internet, segons Richard Susskind i Daniel Susskind, no necessitarem que els metges, professors, 
comptables, arquitectes, sacerdots, consultors, advocats i molts uns altres, treballin com ho feien al 
segle XX. El futur de les professions explica com “ sistemes cada vegada més capaços”  – des de 
la tele-presencia fins a la intel·ligència artificial–  comportaran canvis fonamentals en la forma en 
què el coneixement pràctic dels especialistes es posa a la disposició de la societat. Els autors posen 
en qüestió el “ gran tracte” , l'acord que garanteix diversos monopolis als professionals actuals. 
Defensen que les nostres professions actuals estan antiquades, són opaques i difícilment 
assequibles, i que el coneixement dels millors poden gaudir-ho només uns pocs. En el seu lloc, 
proposen sis nous models de producció i distribució del coneixement. El llibre planteja importants 
qüestions morals i pràctiques. En una era en què les màquines poden superar als éssers humans 
en la majoria de tasques, quins són les perspectives per a l'ocupació?, qui ha de posseir i controlar 
el coneixement per Internet? 


