Pubill, Biel ; Raduà, Josep Maria. Encenalls
de la nostra història : Ascó, un llegat per
preservar. Ascó : l'Ajuntament, 2017.
CL 908 PUB
Es tracta d’un recull dels monogràfics que al llarg
de deu anys (20072016) han aparegut en els
programes de festa major del poble sobre temes
diversos del seu patrimoni històric, etnogràfic,
cultural, festiu…El llibre ha estat prologat pel
catedràtic d’Història de l’Institut de Flix, Pere
Muñoz.

Farró, Marga. El quechua y los incas : nada
es lo que parece. [El Ejido] : Círculo Rojo,
2017.
CL 39 FAR
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Contes de Vilaencanteri. Tarragona :
Arola, 2017.
CL I CON
Obra adreçada a nens i nenes que fa explorar
al col∙lectiu Reusenques de Lletres un nou
camí en l’àmbit de la creació escrita i visual: la
literatura infantil a través de 17 contes
originals acompanyats d’una il∙lustració.

Aquest llibre ens explica una forma d'entendre
l'univers dels Andes. La cultura quetxua s'expressa
més enllà del text escrit. Ho fa a través de la
tradició oral, amb cançons, poesia, contes...per a
conservar viva la memòria.

Flores, Joaquim. L'efecte Joule. [S.l.] :
l'autor, 2017.
CL N FLO
Primera novel∙la de Joaquim Flores que amb una
narració àgil i una lectura senzilla, es capbussa en
fets reals i imaginaris que apropen els lectors a
realitats històriques alternatives i que condueixen
al desenllaç enmig de diversos girs argumentals.

Vendrell, Dulce. L’animeta lliure. Il. Miquel S.
Jassans. Tarragona.: Ind. Gràf. Gabriel Gibert,
2017.
CL I VEN

Rotger, Agnès. Elles! : 65 dones oblidades
de la història. Barcelona : Institut Català de
la Dona, 2017.
CL 92 ROT

L’animeta lliure és una història que parla
d’amor cap a un fill que va morir angas de
néixer.

Aquest llibre recupera i dona visibilitat a 65 dones,
totes d’arreu dels Països Catalans, que l’Institut
Català de les Dones rescata de l’oblit coincidint
amb el 125è aniversari del naixement d’Aurora
Bertrana.

Universitat Rovira i Virgili. Consell Social.
Memòria del Consell Social de la URV 2016.
Tarragona : Publicacions de la Universitat
Rovira i Virgili, 2017.
CL 378 UNI

Andreu, Rosana. Les aventures d'en Nic :
Baix Camp i Ribera d'Ebre. Barcelona : Veus
Públiques, 2017.
CL I AND
Rosana Andreu s’estrena com a escriptora amb un
obra que explica el viatge de 72 dies que va fer el
cambrilenc Jordi Moretó acompanyat del ruc i del
gos Baf.

Yriarte, Charles. Fortuny. Madrid : Casimiro,
2017.
CL 75Fortuny YRI
Estudi de l'escriptor, periodista i crític francès
Charles Yriarte sobre l'obra del pintor reusenc
Marià Fortuny.

Alföldy, Géza. Estudios tarraconenses.
Tarragona : Universitat Rovira i Virgili :
InstitutCatalàd'ArqueologiaClàssica,2017.
CL 904 ALF
El volum aplega una dotzena llarga d’articles sobre
Tàrraco de l’eminent historiador de l’antiguitat i
epigrafista Géza Alföldy (19352011), traduïts per
primera vegada de l’alemany i el llatí.

Ferré, Xavier. Joan Poblet i Teixidó : la
qüestió agrària com a qüestió nacional.
Barcelona : Fundació Roca i Galès ; Valls :
Cossetània, 2017. CL 33 FER
Joan Poblet i Teixidó (Montblanc, 18771918)
exemplifica la relació entre catalanisme i agrarisme
a la Conca de Barberà. Aquesta biografia
aprofundeix, en consequ ència, en la dedicació
que l’advocat tingué en ambdós centres d’interès, i,
fonamentalment, en la pràctica fundacional de
l’associacionisme agrari empeltat d’una específica
ideologia nacional.

