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Folck, Jordi. Edoll : Intel∙ligència 
artifical. Barcelona : Barcanova, 
2018. CL JN FOL

L’Alexandra  Prim  rep  un  dispositiu 
electrònic,  un  nou  exemple 
d’intel∙ligència  artificial  anomenat 
EDOLL.  Es  tracta  d’una  figura 
holomètrica,  que  reprodueix  una 
figura  humana,  dins  un  Hyloop.  És 
capaç  d’accedir,  per  wifi,  a  totes  les 
bases de dades i d’escoltar i de parlar 
com faria el teu millor amic o amiga.

Grau, Josep M. Migracions d'entrada i de 
sortida a Riudoms : 19101950. Riudoms : 
CERAP, 2018. CL 32 GRA

L’obra,  que  ha  estat  publicada  com  a  volum 
número  32  de  la  col∙lecció  “Quaderns  de 
Divulgació  Cultural”,  del  CERAP,  obtingué  l’any 
2015  el  Premi  Arnau  de  Palomar,  en  la 
categoria  d’investigació.  L’estudi  es  divideix  en 
dos  capítols  principals;  el  primer  tracta  la 
immigració a Riudoms en  la primera meitat del 
segle XX,  i el segon  l’emigració riudomenca a  la 
ciutat de Reus en el mateix període cronològic. 

Amorós, Maria Lluïsa ; Llorach, Teresa ; 
Puyol, Carme. Roseta. Reus : Fundació 
Teatre Fortuny, 2018. CL I  AMO

La  Fundació  Teatre  Fortuny  ha  volgut  retre  un 
homenatge  a  la  ballarina  editant  un  conte 
il∙lustrat que serveixi per acostar la seva figura a 
totes  les persones que potser no coneixien els 
detalls de  la  seva  vida. Roseta, és una obra  a 
tres mans, ja que ha comptat amb el treball de 
Maria  Lluïsa  Amorós,  que  ha  escrit  el  text, 
Teresa  Llorach,  que  n’ha  fet  els  dibuixos,  i 
Carme  Puyol,  que  ha  assumit  la  tasca  de 
coordinadora i documentalista del projecte.

Rodríguez, Oriol. Tocats de l'ala : 
història oral del rock català. 
Barcelona : Contra, 2018.
CL 78 ROD

Aquest  llibre,  fruit  de  dos  anys  de 
treball  i més  de  60  entrevistes,  és  el 
primer  que  analitza  aquest  fenomen 
musical  i  social,  a  partir  del  testimoni 
en  primera  persona  dels  principals 
músics, gestors culturals, propietaris de 
discogràfiques, productors  i periodistes 
que hi van tenir un paper rellevant. 



López, Rafael. Vandellòs  i  l'Hospitalet de 
l'Infant. Vandellòs  :  l’Ajuntament  , 2018.   
CL 908 LÓP

Aquesta  publicació  que  té  la  voluntat  de 
«recrear  la  mirada  reposada  del  lector  que 
cerca  fruir  amb  la  visió  dels  espais  més 
significatius  i  rellevants  del  municipi»,  en 
paraules del mateix alcalde en el pròleg del 
llibre.

Moreno, Antonio. Mundo animal : tres 
reinos. Il. Anna Navarro. [Sevilla] : Mr. 
Momo juvenil, 2018. CL I  MOR

Existeix  un  planeta  sense  contaminació, 
només poblat per animals. En aquest país, 
però,  existeixen  tres  regnes:  aire,  terra  i 
aigua…

Moreno, Encarna. Pinceladas en pasado y 
presente  de  El  Butlletí  de  Vilafortuny 
19952015. Vilafortuny : l'autora, 2018.
 CL 05 MOR

El  llibre és un recull dels 20 anys d'existència 
del  Butlletí  de  Vilafortuny,  una  publicació 
trimestral que va néixer el desembre de  l'any 
1995  i que  va  treure el darrer número  l'any 
2015.  Un  mitjà  que  tenia  com  a  objectiu 
principal el de ser un vehicle de participació  i 
comunicació.

Robert, Judit. Animalades. Tarragona : 
Diputació de Tarragona, 2018. CL I  
ROB 

Animalades  és  un  llibre  divertit  sobre  els 
adolescents. Un  llibre que us durà de  la mà 
per  aquest  camí  pedregós  que  va  de  la 
infància a  la pubertat, però sempre, amb un 
somriure als llavis.

Gamundi, Joan. Planter d'extensió agrària 
de La Selva del camp : 19671969. Format 
per un grup de joves, fills d'agricultors. La 
Selva del Camp : l'Ajuntament, 2018.  CL 
63 GAM

Amb  aquest  treball  Gamundi  ens  ajuda  a 
recuperar  i  deixar  constància  escrita  del  que 
va  ser  el  Servei  d’Extensió  Agrària  a  les 
nostres  comarques,  posant  el  focus  en 
aquest planter de joves de la Selva del Camp 
que  a  finals  dels  ‘60  van  participar  en  un 
projecte nou...

Quan la paraula trenca la nit : Manuel de 
Pedrolo i Maria Aurèlia Capmany. Reus : 
Centre de Lectura ; Tarragona : Arola, 
2018. CL 84 QUA

Recull de les intervencions dutes a terme dins 
del cicle de conferències amb el mateix nom 
amb la voluntat de sumarse a l’Any Pedrolo i 
a  l’Any Capmany,  i commemorar el centenari 
del naixement dels dos autors.




