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Recomanacions FICCIÓ + 18.
Títol: “La reina roja”
Autor: Victoria Aveyard
En una societat dividida pel color de la sang, els “superhumans” amb la sang
platejada i habilitats sobrenaturals, són l’elit dirigent. El confl icte sorgeix quan
la Mare una jove “Roja” que sobreviu amb peti ts robatoris, es descobreix que
també té habilitats sobrenaturals, i acaba derivant en una revolució.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac/?id=00531725#fichaResultados

Títol: “La siega”
Autor: Neal Shusterman
Abans, la gent moria per causes naturals, malalti es, accidents i l'envelliment era
irreversible. Ara, tot s'ha deixat enrere i només una veritat molt simple
perdura: la gent ha de morir. I aquesta és la tasca dels segadors. Perquè en un
futur on la humanitat controla la mort, qui decideix quan i com ?
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac/?id=00552239#fichaResultados

Títol: “Invisible”
Autor: Eloy Moreno
Qui no ha volgut ser invisible alguna vegada?, Qui no ha volgut deixar de ser
invisible algun cop? En aquestes dos interrogants es basa aquest llibre.
Una història narrada a través d’ells ulls d’un noi que tracta temes delicats com
el bullying amb molta delicadesa i tendresa.

htt ps://biblioteca.ebiblio.cat/opac/?id=00531783#fi chaResultados

Títol: “Aristòti l i Dante descobreixen els secrets de l’univers”
Autor: Benjamin Alire Sáenz
L'Aristòti l és introverti t i està sempre enfadat amb el món. En Dante és un
setciències que té una manera molt inusual de mirar-se la vida i les persones.
Quan tots dos coincideixen a la piscina del barri, no sembla que ti nguin massa
en comú. Però quan comencen a quedar i a passar estones junts, descobreixen
que els uneix una amistat especial, que pot ser per sempre.
PREMI LLIBRETER 2020Guanyadora del Lambda Literary Award, l'Stonewall Book Award de
Narrativa LGTB i del Michael L. Printz Award de Narrativa Juvenil
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac/?id=00584041#fichaResultados

Títol: “Americanah”
Autor: Chimamanda Ngozi Adichie
A Nigèria, en la dictadura militar als anys 90, una parella de joves somia anar a viure als Estats
Units, però finalment només la noia aconsegueix el visat per anar a viure amb la seva tieta.
Una original historia sobre la immigració als Estats Units des de el punt de vista d’una
estudiant de literatura nigeriana.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac/?id=00584041#fichaResultados

Títol: ”El Ferrocarril subterrani”
Autor: Colson Whitehead
La Cora és una jove esclava abans de la guerra civil nord-americana. Després d'una agressió
brutal decideix emprendre una fugida desesperada amb “el ferrocarril subterrani”, un mitjà de
transport clandestí . Però la seva escapada es veu marcada per la persecució salvatge d'un
caça-recompenses, que farà que la noia s'embarqui en un viatge frenètic a la recerca de la
llibertat.

Premi National Book Award 2016 i Premio Pulitzer 2017
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac/?id=00584041#fichaResultados
Títol: “Mentida”
Autor: Care Santos
La Xènia és molt bona estudiant, però des de fa un temps el seu rendiment és més baix perquè
s'ha enamorat, però d’un amor virtual que no vol quedar amb ella. Es proposa sorprendre'l, de
manera que comença les seves investigacions amb les poques dades de les quals disposa. I
resulta que tot és fals, una mentida, ni la foto ni el nom són reals.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac/?id=00105730#fichaResultados

Títol: “Dias sin ti”
Autor: Elvira Sastre
Una història de complicitat entre àvia i net. Dora, mestre en temps de la República, comparteix
amb el seu net, Gael, el relat de la seva vida. Amb tendresa, però també amb certa cruesa,
confessa les seves emocions al seu net, un jove amb una sensibilitat especial, i li ofereix, sense
que en sigui conscient, les claus per a reposar-se de les ferides causades per un amor truncat.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac/?id=00564316#fichaResultados

Títol: ”Lectura fácil”
Autor: Cristina Morales
Quatre dones amb la consideració de “discapacitats intel·lectuals”, comparteixen un pis tutelat
a Barcelona, després d’haver tota la vida en residències i centres assistencials. Però són dones
amb una extraordinària capacitat per enfrontar-se a les condicions de dominació que els ha
tocat viure.
Una novel·la incorrecta políticament, divertida, transgressora, combativa, brutal i alhora
tendra.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac/?id=00584041#fichaResultados

Títol: “Los asquerosos”
Autor: Santiago Lorenzo

Manuel fuig de la ciutat per un altercat amb la policia i s’amaga a un petit poble rural
abandonat. Sobreviu llegint llibres, menjant vegetals que troba al camp i amb un petita compra
que el seu oncle l’hi envia. I s’adona que quan menys coses té, menys necessita.
Una historia que convida a replantejar-nos els problemes de la nostra consumista societat.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac/?id=00584041#fichaResultados

Títol: “ Mil soles espléndidos”
Autor: Khaled Hosseini
A Afganistan, Mariam i Laila, dues dones d’edats i d’orígens diferents, han d’enfrontar-se a
l’horror de la vida femenina en aquest país, però juntes també s’enfrontaran a les experiències
que els ha tocat viure, creant un vincle impenetrable que les unirà enfront a tot i a tots.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac/?id=00584041#fichaResultados

Títol: “ Volver a casa”
Autor: Yaa Gyasi
Filles d'una mateixa mare i de pares pertanyents a dues ètnies diferents, Effia i Esi són dues
germanes de sang que mai arribaran a conèixer-se. Mentre Effia és obligada a casar-se amb un
governador anglès , Esi és capturada i enviada com a esclava al sud dels Estats Units.
S’explica la història dels descendents d'aquestes dues dones a través dels segles, i on diferents
fets reals de la història els afectarà en gran manera.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac/?id=00584041#fichaResultados

Títol: “Mil pájaros de papel : la historia de Sadako Sasaki”
Autor: Takayuki Ishii
Relat sobre la vida de la jove Sadako Sasaki, que va ser diagnosticada de leucèmia deu anys
després que la bomba atòmica caigués a Hiroshima. Sadako es va proposar fer mil ocells
d'origami amb l'esperança que, com a compte la llegenda, els déus la sanessin. Els seus
familiars i amics la van acompanyar en una carrera contra el temps que els va unir encara més.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac/?id=00584041#fichaResultados
Títol: “ Firmin”
Autor: Sam Savage

Firmin és una rata que aprèn a llegir digerint un llibre tallat a tires. Marginada de la seva
família, cerca l'amistat del llibreter, i d'un escriptor de ciència-ficció fracassat. A mesura que
Firmin perfecciona una fam insaciable pels llibres, la seva emoció i les seves pors el tornen cap
cop més humà.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac/?id=00584041#fichaResultados

Recomanacions FICCIÓ + 16
Títol: “ Abiertamente hetero”
Autor: Bill Konigsberg
Rafe està fart. Des que va sortir de l’armari amb els seus pares y a l’institut, per a molts no és
més que el noi gai del poble. Vol començar de zero i l’Academia Natick, una escola privada
masculina on deseguida encaixarà amb els més esportistes, sembla el lloc perfecte per
reinventar-se però tot té un preu i quan més amistat fa amb Rafe un noi enorme, tendre i
encantador que se’n diu Ben més difícil se li farà amagar el seu secret.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00561746

Títol: “La filla que no existia”
Autor: Natalie C. Anderson
Congo i Kènia. Assassinat. Venjança. Un thriller salvatge i commovedor amb una heroïna que
t’arrossega a la muntanya russa dels seus sentiments i al vertigen de les seves perilloses
decisions en un entorn exòtic, violent i esglaiador.
Els quatre últims anys, la Tina ha sobreviscut amb penes i treballs als carrers com a membre
d’una colla de lladres. Una idea fixa guia les seves passes: venjar la mort de la seva mare costi
el que costi. El que no s’espera és la cascada d’esdeveniments que esclata i com l’amor per un
noi blanc, guapo i ric s’esmuny en la seva vida sense preavís.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00154886
Títol: “ Desconeguts”
Autor: David Lozano
Dues vides que es creuen de matinada a través de les xarxes. Dos joves que es lliuren a un joc
misteriós: compartir somnis, il·lusions i pors, però no la seva identitat. Aviat donaran el pas
següent: una cita a cegues. Però, trobar-se amb un desconegut sempre comporta riscos:
perquè tothom amaga secrets Un cadàver. El cos d'un noi, desfigurat per la violència de la
caiguda. Una vida jove arruïnada per sempre, una mort que suscita més preguntes que
respostes. Dues històries, la mateixa nit i una fosca sospita.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00154864

Títol: “ Per 13 raons”
Autor: Jay Asher
"Per què s'ha acabat la meva vida? Si esteu escoltant aquestes cintes, sou una de les raons".
En Clay Jensen troba, quan arriba a casa, una misteriosa capsa dirigida a la seva atenció. La
capsa conté set cintes de casset, tot fa pensar que les ha enviat la Hannah, una companya de
classe que es va suïcidar un parell de setmanes abans. A poc a poc descobrirà les tretze raons
per les quals ella ha decidit posar fi a la seva vida, tretze cares de casset que coincideixen amb
les tretze persones que les han d'escoltar. Ell n'és una. «és un joc molt senzill: primer les
escoltes i després les passes». En Clay confirmarà que res del que fem o deixem de fer és
indiferent. https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00552225
Títol: “ Los desposeidos”
Autor: Ursula K. Le Guin
Shevek, un físico brillante, originario de Antares, un planeta aislado y «anarquista», decide
emprender un insólito viaje al planeta madre Urras, en el que impera un extraño sistema
llamado el «propietariado». Shevek cree por encima de todo que los muros del odio, la
desconfianza y las ideologías, que separan su planeta del resto del universo civilizado, deben
ser derribados. En este contexto la autora explora algunos de los problemas de nuestro
tiempo: la posición de la mujer en la estructura social, la complejidad de las relaciones
humanas, los méritos y las promesas de las ideologías, las perspectivas del idealismo político
en el mundo actual.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00575408

Títol: “Un lloc al món”
Autor: Katherine Marsh

Setembre de 2015. Després de creuar el mar Egeu en barca fugint d’una vida de patiment a
Síria i havent perdut de vista el seu pare, l’Ahmed, un noi de 14 anys sense passaport, decideix
escapar-se del campament de refugiats a Brussel·les per por de ser deportat. Sense enlloc on
anar, menjar, roba ni coneguts, decideix amagar-se temporalment a la bodega d’una gran
casa. El que no sap és que allà hi viu en Max, un nen dels Estats Units de 13 anys que ha vingut
a viure a Brussel·les amb la seva família per estudiar durant un any en una escola francesa.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00402059

Títol: “ Annie en mis pensamientos”
Autor: Nancy Garden
Quan la Liza coneix a l’Annie a un museu a Nova York, no sap que pensar-hi d’aquella noia tan
estranya a la que li agrada cantar, les llegendes artúriques i les plantes...però sap que se sent
molt a prop d’ella. L’amistat entre la Liza i l’Annie ben d’hora es convertirà en una cosa molt
especial i complicada a la vegada. Un clàssic juvenil de la literatura lèsbica.

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00561741

Títol: “ Por”
Autor: Care Santos
Hi ha vegades a la vida d'algunes persones en què passa alguna cosa que sobtadament ho
canvia tot. La por. Por de viure. Por de no suportar la vida. Por d'haver de fer-ho. Por de no
saber com. Por de la por. Aquesta història tracta d'una d'aquestes persones. També tracta de
la gelosia. La gelosia ens destrueix per dins. Sovint, també per fora. La gelosia ho destrueix tot.
I sempre en paguem un preu massa alt. Com l'Èric, com la Xènia, com l'Hugo. Perquè aprendre
a viure mai és fàcil.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00574608

Títol: Tina Frankens
Autor: Bel Olid
La Tina es desperta confosa, amb el cos adolorit i ple de cicatrius. No recorda res del seu
passat, però la seva tieta, que té cura d’ella, li explica que ha tingut un accident greu. A mesura
que passa el temps, la noia se sent més forta, i fins i tot comença a sortir de casa... sobretot a
les nits. Però els dubtes sobre el seu cos ple de cicatrius i la necessitat de recordar el passat no
la deixen descansar.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00574559

Títol: El fuego en el que ardo
Autor: Mike Lightwood
Ser gai pot complicar-te molt la vida. Totes les pel·lícules i series que ens expliquen lo
meravellós que és ser gai ? Tot mentida. La realitat no és aquesta. Almenys no la del
protagonista d’aquesta història , que viu un infern per culpa d’aquells que no l’accepten com
és. Les coses encara es compliquen mś quan coneix un noi de ciutat amb una visió del món
completament diferent. Haurà d’escollir o consumir-se en el foc dels que l’odien o renéixer de
les seves cendres.

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00103502

Recomanacions FICCIÓ +12
Títol: Gritar a la lluvia
Autor: Lynda Mullaly Hunt
A la Delsie li agrada saber quin serà l’estat del temps; últimament però, li sembla que totes les
tempestes estan a la seva pròpia vida. Sempre ha viscut amb la seva bondadosa àvia però ara
mira la seva realitat de manera diferent i voldria poder tenir una “família més normal”. https://
biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00584295

Títol: Altresmons. Agència de viatges
Autor: L.D. Lapinski
Quan la Flick Hudson arriba per casualitat a l'Agència de viatges Altresmons descobreix un
secret meravellós: hi ha centenars de mons a només uns passos del nostre. L'única cosa que
has de fer per a arribar a ells és saltar a la maleta adequada.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00584610

Títol: Xènia, estimar NO fa mal
Autor: Gemma Pasqual Escrivà
Enganxada al mòbil? No; estic enganxada a la persona que hi ha darrere de la pantalla. No ho
puc evitar, prioritzo un missatge de whatsapp a qualsevol altra cosa. Però me'n desenganxo
quan em controlen, em toquen el whatsapp o m'etiqueten en fotografies sense permís.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00572537

Títol: Enola Holmes y el misterio de doble desaparición
Autor: Nancy Springer

Arriben les aventures de la germana adolescent del famós detectiu Sherlock Holmes. Quan
l’Enola Homes descobreix que la seva mare ha desaparegut, presenteix que només ella podrá
trobar-la.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00563801

Títol: Jane, el zorro y yo
Autor: Isabelle Arsenault
Una història preciosa de superació sobre l’assetjament, molt ben explicada, tant per la
narradora com per la il.lustradora.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00559416

Títol: Emmie es invisible
Autor: Terri Libenson
Emmie i Katie són la nit i el dia però una nota secreta que cau a les mans equivocades farà que
les seves vides s’uneixin i canviïn per sempre.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00574640

Títol: Los monstruos que merecemos
Autor: Sedgwick, Marcus

Al 2030 les catàstrofes naturals ja no són excepcionals i les diferents espècies han de trobar
maneres de cooperar i comunicar-se.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac/?id=00583619

Títol: Quin dia tan bèstia!
Autor: Mary Rodgers
Què passaria si un dia, al despertar, t’adonessis que t’has convertit en la teva mare? Tindràs,
per fi, carta blanca per fer tot allò que vols i no haver de donar explicacions?
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac/?id=00584042#fichaResultados

Títol: El huésped
Autor: Isabelle Arsenault
Després de triomfar a Wattpad, aquesta història, qualificada com adictiva, pels seus milions de
lectors, arriba al paper.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac/?id=00587616

Títol: Leñadoras, fuera bromas
Autor: Noelle Stevenson
Cinquena entrega d’aquesta exitosa sèrie de còmic, guanyadora dels Premis Eisner en les
categories de millor nova sèrie i millor sèrie adolescent. Un còmic escrit, dibuixat i
protagonitzat per noies on hi ha aventures, amor i misteri però lluny, molt lluny dels
estereotips. Pròximament farà el salt al cinema.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac/?id=00583714

Coneixements
1. Ciència
Títol: Dones de ciència 50 Pioneres valentes que van canviar el món

Autor: Rachel Ignotofsky
Entre les pioneres que hi apareixen, podem trobar figures tan conegudes com Marie Curie i
Jane Goodall, i d’altres no tan conegudes, com Rachel Carson, que ja a principis del segle
XX va advertir sobre els efectes nocius dels pesticides en el medi ambient i de la creixent
contaminació.
Aquesta col·lecció d’històries apassionants també inclou infografies sobre temes rellevants
en camps relatius a la ciència i un glossari científic il·lustrat.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00169908

2. Matemàtiques
Títol: Un trillón de estrelles
Autor: Seth Fishman
En este álbum ilustrado de no ficción Seth Fishman busca hacernos pensar en toda clase
de números, desde los más inimaginablemente grandes hasta uno de los más únicos e
importantes (al menos para nosotros): el 1. ¿Cuántas hormigas hay en el mundo?
¿Cuántos árboles? ¿Cómo podemos saberlo? Mediante textos e imágenes juguetones, tan
lejanos de las áridas páginas de un libro de texto como pueda imaginarse, los autores nos
hacen pensar en cómo cuantificamos las cosas que nos rodean, y cómo esas cifras
cambian continuamente, desde la cantidad astronómica de estrellas de nuestro universo
hasta el número de conejos que saltan sobre la Tierra. Los lectores aprenderán no sólo
cómo se llaman esos números gigantescos y qué relación tienen unos con otros sino la
importancia de la estimación, una de las herramientas matemáticas más útiles y socorridas
pero también de las que menos se enseñan a los futuros amantes de las ciencias y las
matemáticas.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00587592

3. Xarxes socials
Títol: Habla con ellos de pantallas y redes sociales
Autor: Alicia Banderas
Internet y las pantallas han irrumpido en nuestra vida y en nuestros hogares ocasionando
preocupación y muchos conflictos. El desconocimiento de este tema es enorme a la vez
que es urgente abordarlo desde una información veraz y rigurosa.
Ciberbullying, sexting, grooming… son solo algunas de las potenciales amenazas que la
web depara para las personas más jóvenes. Este libro es una herramienta tanto para
padres como para sus hijos adolescentes para aprender a hacer un uso responsable y
seguro de las nuevas tecnologías.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00575618

4. Astronomia
Títol: Más allá de las estrellas ¿Estamos solos en el universo?
Autor: Álex Riveiro
Desde pequeños, nos fascinan las estrellas y los planetas. En seguida nos preguntamos si
en su superficie podría haber criaturas, como tú y como yo, preguntándose si en otros

lugares de la galaxia habrá seres como ellos... La avalancha de preguntas es imparable: el
ser humano es curioso por naturaleza.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00587618

5. Invents
Títol: 50 grandes inventos que cambiaron el mundo
Autor: David Boyle
¿En qué punto nos encontraríamos si no existiesen la rueda o el vidrio? Imagina la vida sin el
cemento o los ordenadores. Piensa durante un momento cómo mejoran nuestra salud y nuestro
bienestar las vacunas y el marcapasos. La sofisticación de la medicina contemporánea es una
proeza excepcional que permite a muchas personas vivir con unos niveles de atención sin
precedentes. Pero el progreso médico tiene un precio que también forma parte del paisaje médico
actual: resistencia a los antibióticos, bacterias multirresistentes que mutan constantemente y las
consecuencias involuntarias y devastadoras que ha supuesto la receta de opioides. ¿La vida
humana se medicaliza en exceso al buscar remedios farmacéuticos para todo tipo de dolencias?
¿Su coste astronómico fomenta la desigualdad global? ¿En qué nos ha fallado la medicina y en qué
hace falta que cambie?

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00583716

6. Medicina i salut
Títol: La regla mola (si saps com funciona)
Autor: Anna Salvia
La primera regla canviarà totalment la teva vida: començaràs a menstruar, et convertiràs en una noia
cíclica i tindràs la capacitat de tenir fills.
Aquest llibre t'explica tot el que necessites saber per viure aquests canvis amb confiança i benestar.
Perquè tenir la regla mola, però cal saber com funciona.
Un llibre imprescindible per totes les noies que estan començant a fer el canvi, que acaben de tenir
la seva primera regla o que porten alguns anys menstruant.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00587615

7. Sexualitat
Títol: Oh my goig Tot el que vols saber sobre la teva sexualitat
Autor: AA. VV
Aquest és el llibre del programa Oh my goig de Betevé, que neix de l’experiència de molts anys de
treball del Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS). La Noe Elvira, la presentadora, ens parla
dels temes que sovint desperten dubtes en la gent més jove, com ara: com són els nostres
genitals?, quines són les zones més sensibles al plaer?, i si sóc lesbiana o gai, què?, com puc
prevenir infeccions de transmissió sexuals?, què és la desigualtat de gènere?, què em passa al cos
quan tinc un orgasme?...
La Noe ens convida a endinsar-nos en una sexualitat plantejada des de la perspectiva de drets, amb
una mirada honesta i integradora que intenta deixar lluny els tabús, els prejudicis i els estereotips.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00573529

8. Desenvolupament personal
Títol: El petit ikigai

Autor: Francesc Miralles
Segons els japonesos, tothom té un ikigai, un motiu per existir. Algunes persones l’han trobat i en
són conscients; d’altres el porten a dins, però encara l’estan buscant. Aquest és un dels secrets per
a una vida llarga, jove i feliç com la que tenen els habitants d’Okinawa, l’Illa més longeva del món.
Aquesta és l’edició per a joves, il·lustrada. Els secrets del Japó perquè els joves creixin feliços. És
una guia pràctica per descobrir i desenvolupar el propi talent i el propòsit vital i trobar el secret de la
felicitat.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00584590

9. Política
Títol: No me hables de... Politica
Autor: Berta Barbet
Un libro de divertidas viñetas que explica de forma cómica, cercana y sencilla todo lo que hay que
saber sobre política en la sociedad actual y para aprender a decidir y a entender un mundo que
hasta ahora estaba reservado a los adultos.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00117052

10.

Mitologia

Títol: Mitopèdia
Autor: Good Wives and Warriors
El món dels éssers mitològics és ple de misteri i de màgia. Has sentit mai a parlar d'Anansi, l'aranya
transformista de l'Àfrica occidental? O del Tanuki, una espècie de gos amable però entremaliat del
folklore japonès? Amb aquesta enciclopèdia com a guia, emprendràs un viatge màgic en què
coneixeràs multitud de criatures fabuloses i llegendes d'arreu del món. Els mites i les llegendes són
antigues històries tradicionals que han anat passant d'una persona a l'altra, sovint generació rere
generació. Aquestes narracions expliquen històries d'éssers màgics i misteriosos que viuen entre
nosaltres.
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00587521

