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Garcia,  Xavier.  Homenots  del  sud. 
Tarragona : Silva, 2018. CL 92 GAR

Quarta  sèrie  dels  Homenots del sud.  Trenta 
personalitats  més,  entre  les  comarques  de 
Tarragona  i  les de  l’Ebre, el retrat  de  les quals 
va ser publicat al Diari de Tarragona, els estius 
de 2016  i 2017,  gràcies  a  la benevolença de 
JosepRamon Correal.

Joan, Francesc.  Els  Jocs  viscuts  : 
esportistes  de  Tarragona  als  Jocs 
Mediterranis.  Tarragona  :  Silva,  2018.

CL 796 JOA

Aquest original  llibre  sobre els esportistes 
de  les  comarques  de  Tarragona  que  han 
participat  als  Jocs  del  Mediterrani,  és 
iniciativa  d’un  periodista  cambrilenc, 
Francesc  Joan. Amb un aplec documental 
important  i  sense perdre amenitat,  l’autor 
dóna  veu  i  relata  l’experiència  personal 
d’una  cinquantena  de  participants  i 
l’entorn  de  les  diferents  competicions  i 
llocs.

Manso,  Anna.  Gaudí.  Il.  Sonja  Wimmer. 
Barcelona : Mediterrània, 2018. CL I  MAN

Aquest  títol de  la  col∙lecció Un mar d''històries, 
amb  text d'Anna Manso  i  il∙lustracions de Sonja 
Wimmer, és un preciós conte sobre la història de 
l'arquitecte  Antoni  Gaudí,  creador  d'edificis 
màgics  com  la Sagrada  Família,  la Pedrera o  la 
Casa  Batlló.  Els més  petits  podran  aprendre  la 
seva  història  a  través  del  personatge  d'un 
llangardaix que acompanya Gaudí durant  tota  la 
seva vida  i  li  serveix d'inspiració per al drac del 
Park Güell. Pena, Marta. Pit i amunt. Tarragona: Silva, 

2018. CL N PEN

En qüestió de segons la vida t’atura, és alehores 
quan comences a qüestionarte si veritablement 
aquelles  expectatives  teves  de  futur  amb  un 
munt  d’il∙lusions,  de  projectes,  de  somnis,  de 
preocupacions, de pors i inclús de passions, són 
certament  les  que  sempre  havis  anhelat,  o  si 
senzillament…

Reyes, Joel. No tardes en suceder. Granada : 
Esdrújula, 2018. CL P REY

Poemari  del  reusenc  Joel  Reyes.  De  poesia 
senzilla,  directa  i molt  visual,  sense  caure  en 
complexitats innecessàries…



Rodríguez,  Ángel.  Maria  :  trentaun  santuaris. 
Barcelona : Claret ; 2018. CL 24 ROD

Aquest  llibre  pretén mostrar  la  devoció  a Maria  a 
través de  les advocacions que es veneren arreu de 
les diòcesis amb seu a Catalunya. S’ha  fet una  tria 
intentant  que  fossin  llocs  amb  prestigi  quant  a  la 
història  i  a  la  devoció.  Així  podem  trobar,  entre 
d’altres,  el  Santuari  de  la  Mare  de  Déu  de  la 
Misericòrida (Reus) o, el Sanutari de Mare de Déu 
del Camí (Cambrils).

Manau,  Roger. Hemingway, Orwell, Dos  Passos, 
SaintExupéry  :  ruta  literària per Catalunya  :  la 
Guerra Civil espanyola a Catalunya. Alcoletge  : 
Apostroph, 2017.  CL Guerra Civil MAN

Aquesta  guia  ofereix  al  lector  la  possibilitat  de 
resseguir alguns dels escenaris catalans de la Guerra 
Civil espanyola mitjançant els textos dels escriptors, i 
també  reporters, Hemingway, Orwell, Dos  Passos  i 
SaintExupéry. Hemingway és  l’encarregat de narrar 
dita Guerra a Reus…

Satorra,  Antoni.  La  Serra  del  Montroig  (i 
muntanyes veïnes)  : 27  itineraris a peu. Valls  : 
Cossetània, 2018. CL 796.5 SAT

En aquesta guia hi trobareu 27 itineraris a peu que 
us permetran conèixer de primera má  la  serra del 
Montroig (Noguera)  i  les seves muntanyes veïnes: 
Sant Jordi, Carbonera, Montclús i Sant Mamet.

Simposi  Internacional  Focs  Festius  de  la 
Mediterrània (2n  : 2017  : Reus, Catalunya). Focs 
a la Mediterrània : II Simposi Internacional Focs 
Festius  de  la  Mediterrània.  Catarroja  :  Afers, 
2018. CL 39 SIM

El  llibre  recull  diverses  recerques  sobre  les  festes 
on el  foc és el protagonista,  les 25 comunicacions 
presentades  al  II  Simposi  Internacional  de  Focs 
Festius a la Mediterrània, així com les conclusions.

Terra de lletres : el paisatge de Catalunya en 60 
visites  literàries.  Barcelona  :  Comanegra, 
2018. CL 84 TER

Una excursió  literària per seixanta  textos de seixanta 
grans  autors. Una  obra  per  passejar  per  Catalunya. 
De  la  mà  d’Antoni  Rovira  i  Virgili  passejarem  per 
Prades.

Saladié, Sergi.  Conflicte  entre  el  paisatge  i 
l'energia  eòlica  :  el  cas  de  les  comarques 
meriodionals  de  Catalunya.  Lleida  :  Pagès, 
2018. CL 620 SAL

Des  de  mitjan  dècada  del  2000  fins  al  2013 
Catalunya  va  vuire  un  procés  d’implantació 
d’energia eòlica que, en molts casos, va despertar 
l’oposició  de  part  de  la  població  dels  territoris 
implicats per  les  alteracions que entenien que es 
podrien  provocar  en  el  paisatge  i  en  el  futur 
desenvolupament del territori.




