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Títol: “Adolescents.cat : el nou manual” 

Editorial: La Galera, 2019 

Signatura: 155.5. Localització a Novel·la juvenil 

Sinopsi:  El llibre oficial d'adolescents.cat, el web més popular dels 

adolescents catalans. 

Fa sis anys, Adolescents.cat. El manual, va ser un èxit per la manera 

com va saber tractar els temes que interessen als adolescents: les 

relacions de parella, l'insti, els amics, l'autoestima, el sexe, els pares. 

Consells i comentaris que apareixien a adolescents.cat, el web de 

més èxit entre la població adolescent catalana.Adolescents.cat. El nou manual n'és una 

actualització necessària. En poc temps han canviat moltes coses: els adolescents ja no fan 

servir facebook sinó instagram, consulten el mòbil més que l'ordinador, hi ha més sensibilitat 

cap a temes com el feminisme o el col·lectiu LGTBI, etc. I també hi ha coses que no han 

canviat gens: els estudis, l'amistat, l'amor... 

 

 

Títol: “Unes Veus a l'altra part del mur” 

Autors/es: Belda, Vicent Enric 

Editorial: Edicions del Bullent, abril de 2019 

Signatura: JN Bel 

Sinopsi:  Paula és una adolescent amb una sensibilitat 

extraordinària, que la fa capaç de comunicar-se des de ben petita 

amb els morts. La seua vida aparentment tranquil·la canvia de sobte 

quan mor son pare i ella ha de traslladar-se a Barcelona, a casa de la 

seua àvia paterna. En aquest pis elegant del barri de Sant Gervasi, 

mitjançant la influència d'una esgarrifosa presència sobrenatural, 

Paula descobrirà la verdadera història de la seua família. 

 

38è Premi Enric Valor de narrativa juvenil. 
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Títol: “Les Aventures del Baró de Münchhausen” 

Autors/es: Bürger, Gottfried August, 1747-1794 

Editorial: Males Herbes, setembre 20191998 

Signatura: JN Bur 

Sinopsi:  El baró de Münchhausen va existir de veritat. L’autenticitat 

de les històries que explicava als seus convidats, després d’àpats 

copiosos i ben regats amb alcohol, és bastant més dubtosa. 

Tanmateix, la gràcia i la imaginació amb què narrava tot de proeses 

impossibles protagonitzades per ell mateix el van acabar convertint 

en part de la cultura popular europea, fins al punt que entre els segles xviii i xix van 

aparèixer diferents versions impreses de les seves aventures.  

 

 

Títol: “Doc Doggie : unitat de medicina estrambòtica” 

Autors/es: Dasí, Vicent 

Editorial: Edicions Bromera, abril 2019 

Signatura: JN Das 

Sinopsi:  Després d’haver cursat els seus estudis en un programa 

especial d’alumnes superdotats, Jonathan D. Garcia, resident de 

pediatria a l’Hospital General de València, afronta la primera guàrdia 

nocturna de la seua carrera professional amb ganes de demostrar a 

tothom la seua vàlua. En la que serà recordada per molt de temps a 

la ciutat com «la Nit de la Tempesta del Segle», un per un passen per la seua consulta 

d’urgències una sèrie de peculiars pacients amb una patologia col·lectiva inclassificable: tots 

ells estan transformant-se en monstres del cine clàssic de terror. 

 

XXIIIè Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil 2018. 

 

Títol: “La Veu de les ombres” 

Autors/es: Hardinge, Frances 

Editorial: Bambú Editorial, setembre de 2019 

Signatura: JN Har 

Sinopsi:  Vet aquí la història d’una noia amb cor d’os... A vegades, 

quan algú es mor, el seu esperit se’n va a buscar un lloc on 

amagar-se. Hi ha persones que tenen espai a dins del cos per 

acollir aquests esperits errants. A l’edat de dotze anys, la jove 

Makepeace ha après a defensar-se dels fantasmes que intenten 

posseir-la a les nits, desesperats per trobar refugi. Fins que un dia 

un fet terrible li fa baixar la guàrdia... I ara té un esperit a dintre. 
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Títol: “Lo que pensamos, lo que hicimos” 

Autors/es: Oppermann, Lea-Lina 

Editorial: Lóguez, [2018] 

Signatura: JN Opp 

Sinopsi:  Una persona amb la cara tapada i amb una arma de foc 

aconsegueix entrar en una classe de matemàtiques de batxillerat. A 

partir d’aquest instant s’aniran succeint situacions condicionades per 

la por, i que aniran descobrint les personalitats i els defectes ocults 

tant del mestre com dels seus alumnes. 

 

 

 

 

Títol: “Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l'univers” 

Autors/es: Sáenz, Benjamin Alire 

Editorial: L'Altra Tribu, setembre de 2019 

Signatura: JN Sae 

Sinopsi: L’Aristòtil té quinze anys, és introvertit 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 tinguin massa en comú. Però 

quan comencen a quedar i a passar estones junts, descobreixen que 

els uneix una amistat especial, la mena d’amistat que et canvia la vida i dura per sempre. 

 

Guanyadora del Lambda Literary Award.  

Guanyadora de l'Stonewall Book Award de Narrativa LGTB.  

Guanyadora del Michael L. Printz Award Narrativa Juvenil 

 

 


