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No fotis, Marta!  
Mercè Anguera 
 
A les Antibarbis (la Marta, l'Eli i la Nao) 
se'ls planteja un problema: el pare de 
l'Eli vol tornar a casar-se, però resulta 
que la seva núvia és una barbi! La Marta, 
en lloc de guardar-li el secret a la seva 
amiga, el comenta a l'assemblea de la 
classe. I, és clar, ara no entén per què 
l'Eli l'envia a pastar fang... 
  
La Colla dels deu 
Joaquim Carbó 
 
En Miquei, en Pàmpols, en Cuquis, 
l'Eriçó..., són una colla de companys que 
sempre s'ajuden i fan gresca. Però quan 
comença el curs, arriben dos nois nous 
a classe. Un d'ells, arrogant i 
provocador, es guanya a pols una lliçó, 
però no tot és com sembla: una història 
tèrbola farà que la colla hagi de treballar 
contra la injustícia, sense preocupar-se 
dels perills.  
 
Tinka  
Ed Franck 
 
La ciutat de la Tinka pateix gairebé cada 
dia el foc de l’enemic. És la guerra. La 
vida en una ciutat assetjada és difícil, 
però quan sembla que no hi ha perill, la 
Tinka surt al carrer. A vegades a jugar 
amb el seu amic Branko, o només 
passeja mirant de trobar algun secret. 
 
  
 
Els Pirates de Lampedusa 
Josep Lorman 
 
Al mar ajudar algú que està en perill, és 
un deute sagrat. D’això es valen uns 
autèntics pirates del segle XXI per 
abordar el iot d’un milionari britànic. 
Però els assaltants no compten amb la 
intervenció dels tripulants del veler 
Verdera 
 
  
 
Les Dues meitats de l'amistat 
Susie Morgenstern 
 
El Salah ha canviat de casa i està molt 
sol perquè encara no té amics al barri. 
Un dia truca a un número de telèfon, a 
l’atzar, i li respon la Sarah, una noia de la 
seva mateixa edat que viu a l’altra punta 
de la ciutat i que tampoc no té gaires 
amics. 
  
L'Anticlub 
Àngel Burgas 
 
Una colla de nou companys de classe 
s’alien per formar un club. No són 
perfecte, ningú no ho és, en realitat. La 
seva intenció és lluitar contra les 
injustícies, en un valent intent de fer un 
món més just com reflex del que volen 
trobar quan siguin grans. Les “accions 
anti” que protagonitzen els uneixen més 
que cap altra cosa des de sisè de 
primària fins a tercer d’ESO  



Noel et busca 
Àngel Burgas 
 
L'Enric es desperta a l'hospital. No 
recorda gairebé res i només sent un 
dolor intens per tot el cos. Un 
desconegut afirma haver compartit pis 
amb ell. Però tot i la desorientació és 
capaç de detectar que alguna cosa no va 
a l'hora... si no, perquè hi ha d'haver 
vigilància policial a la porta de 
l'habitació? Perquè el desconegut li 
escriu una nota on diu: «Noel et busca».   
 
 
Rebeldes 
Susan E. Hinton 
 
Nadie dijo que la vida fuera fácil. Pero 
Ponyboy sabe que puede contar con sus 
amigos, amigos de verdad, que harían 
cualquier cosa por él. Pero una noche el 
mundo de Ponyboy da un vuelco 
inesperado…  
 
 
Hablando sola  
Daniela Rivera Zacarías 
 
Llega un momento en la vida en que de 
repente, todo lo que nos confundía 
empieza a tenir sentido: nos damos 
cuenta de que lo que importa son las 
coses que no se pueden ver, y que las 
que si estan a la vista no siempre son lo 
que parece.  
 
Mentida 
Care Santos 
 
La Xènia lluita per treure bones notes, 
impulsada per la il·lusió d'entrar a 
Medicina, però des de fa un temps el seu 
rendiment és més baix. I és que la Xènia 
s'ha enamorat, però no d'un noi del seu 
entorn, d'una veu sorgida d'Internet. 
Com que la Xènia és decidida i el seu 
amor virtual no vol quedar amb ella, es 
proposa sorprendre'l, de manera que 
comença les seves investigacions. I 
resulta que tot és fals, una mentida, ni la 
foto ni el nom són reals.  
 
En un lloc anomenat guerra 
Jordi Sierra i Fabra 
 
Una guerra llunyana, un país 
desconegut, un jove periodista que 
debuta com a corresponsal i un 
adolescent disposat a fer-li d'intèrpret a 
l'infern. Més enllà de la guerra, de les 
necessitats de l'un i de l'altre, de la 
supervivència del nen i l'afany 
d'aventura del periodista, el cor i 
l'amistat s'imposaran a la bogeria. 
Aquesta és la història d'unes vides al 
límit en la turbulència del nostre món.  
 
El Fill de la pluja d'or 
Josep Vallverdú 
 
Zeus va voler demostrar als humans que 
no hi ha cap poder superior al del destí. 
Dànae, que havia estat resclosa pel seu 
pare, va infantar un fill que Zeus li va fer 
concebre per mitjà d’una pluja d’or. El fill 
de la pluja d’or, anirà a matar Medusa, la 
pitjor de les tres Gorgones, per alliberar 
Dànae, la seva mare.  



 
 

 

 
 
 

Blai Joncar 
Josep Vallverdú 
 
En Blai Joncar era força petit quan va 
començar la guerra. Massa petit per a 
entendre la mor de la seva mare i per a 
viure en aquella olla bullent en que s’havia 
convertit Barcelona: bombes xiulant amunt 
i avall, cues per aconseguir menjar, 
morts...Per això el seu pare el va enviar 
lluny, al mas d’uns oncles, aparentment 
fora de perill.  
 
Viatge al centre de la Terra 
Jules Verne 
 
Un professor de ciències descobreix per 
casualitat l’estrany secret que un savi 
islandès del segle XVI havia deixat escrit: 
el camí que porta al centre de la Terra. El 
professor organitza una expedició per 
anar-hi, i va cap a Islàndia amb el seu 
nebot. Quan hi arriben, entren en un volcà 
i baixen al fons misteriós del planeta. 
Acompanyats d’un guia, hi fan un viatge 
fantàstic ple de sorpreses, de perills, de 
trobades estranyes...  
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Horari: 
Matins: dimecres i dissabtes 10-14 h. 
Tardes: de dilluns a divendres de 16-20:30 h. 
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