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Asensio, Albert. Colors. Barcelona: La Galera, 2019.24 p. ISBN:
9788424664992 Data publicació: 28/08/2019
Un conte de cartró molt visual en què la il·lustració dona peu a què els
adults expliquin el conte. Ens serveix per aprendre els colors sense
paraules, sense texts.

Beltran Mateu, Loli. Una paraula màgica. Tarragona: Ganzell, 2019.
20 p. ISBN: 9788412114607 Data publicació: 11/2019
Conte infantil que ens parla d'una paraula ben poderosa com és el
perdó i com aquest ens pot ajudar a solucionar situacions ben
complicades.
Fombelle, Timothée de. La Victòria somia; il·lustracions d'Albert
Asensio. Madrid: Nordica Libros, 2019. 96 p. ISBN: 9788417651541
Data publicació: 1/04/2019
Recomanat per a 9 a 12 anys. La Victòria és una lectora voraç. Somia
amb duels i persecucions, amb missions perilloses a Sibèria. Per
desgràcia, viu a Chaise-sur-le Pont, el lloc més tranquil i avorrit del
món. Però un dia, de sobte, comencen a succeir coses inexplicables.
García Domínguez, Ramón. Miguel Delibes: cien años inventando
personajes. Il·lustracions d'Albert Asensio. Madrid: Anaya, 2020. 95
p. ISBN: 9788469865743 Data publicació: 02/2020
2020 és l'any en què se celebra el centenari del naixement de
l'escriptor Miguel Delibes. Ramón García, biògraf oficial de Delibes,
dóna vida als personatges de les seves novel·les en aquest aniversari
de l'escriptor.
Jornet Niella, Marc. Joan Perucho a…Gandesa. Il·lustracións
d’Àngels Cid Fornós Gandesa: Ajuntament de Gandesa, DL 2020
(Experiment Gràfic). 16 p. Data publicació: abril 2020
Un conte il·lustrat que explica l’estada del jutge Joan Perucho a
Gandesa. Aquí descobreix personatges fantàstics, grans amistats i
menjars boníssims.

Poemes al vent 2019. Gandesa: Associació de Poetes al Vent, 2019
(Gandesa: Experiment Gràfic). 151 p. ISBN: 9788409148608. Data
publicació: 01/10/2019
Cinquè poemari de l’Associació de Poemes Poetes al Vent.
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Rodoreda i Gurguí, Mercè. La noieta daurada i altres contes.
Il·lustracions d'Albert Asensio. Barcelona: La Galera, 2020. ISBN:
9788424666873 Data publicació: març 2020
La noieta daurada i altres contes recull les narracions infantils de
Mercè Rodoreda, la faceta menys coneguda de la seva obra.
Rovira Celma, Álex. Contes per a nenes i nens feliços; il·lustracions
d'Albert Asensio. Barcelona: Estrella Polar, 174 p. ISBN:
978418134111 Data publicació: 02/2020
Llibre per aprendre valors que donarà̀ als joves lectors una brúixola
per afrontar els reptes de la vida, desenvolupar la intel·ligència
emocional, descobrir el seu talent i realitzar-se.
Solé Beltran, Elena. Tots som el secret d'algú. Valls: Quorum
Llibres, 2019. 174 p. ISBN: 9788416342297 Data publicació:
01/05/2019
La història d'un retorn a la terra original, el Delta de l'Ebre, per donar
forma a un somni: la rehabilitació de l'hotel Gira-sol. És, també, una
història de reconciliació amb un mateix.
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Amela, Víctor. Ens van robar la joventut: memòria viva de la Lleva
del Biberó. Barcelona: Rosa dels Vents, 2020. 459 p. ISBN:
9788417627997 Data publicació: 06/02/2020
Narra les històries dels «biberons» que van combatre a l'Ebre, dels
adolescents que es van allistar voluntaris, dels que van sobreviure i
(alguns) van continuar la seva lluita a la Guerra Mundial, dels que van
ser empresonats i dels que van morir en el camp de batalla.
Cercas, Javier. Terra Alta. Barcelona: Planeta, 2019. 378 p. ISBN
9788466426091 Data publicació: 27/11/2019 Disponible e-biblio.cat
Un crim terrible sacseja la tranquil·la comarca de la Terra Alta: els
propietaris de la seva empresa més gran, Gràfiques Adell, apareixen
assassinats després d'haver estat sotmesos a tortures terribles.

Martí Bertran, Pere. L'àvia que perdia les paraules. La Fatarella:
Fundació el Solà, 2019. 52 p. ISBN: 9788409163359 Data publicació:
1/12/2019
Un conte sobre la malaltia de l’Alzheimer. L’autor s’hi ha volgut acostar a
través d’una narració plena de tendresa que se centra en un aspecte cabdal
de la malaltia: la pèrdua de la paraula per part del malalt.

Mercadé, Mireia. Rellotges de sol a la demarcació de Tarragona.
Tarragona: Diputació de Tarragona, 2019. 179 p. ISBN:
9788415264705 Data publicació: 22/06/2019
Breu història dels rellotges de sol al mon i un estudi complert dels
rellotges de sol a Tarragona.
Tort Videllet, Teresa. 100 paraules ebrenques agafades al vol.
Valls: Cossetània, 2019. 224 p. ISBN: 9788490348703 Data
publicació: 1/10/ 2019
Al llarg d’aquestes pàgines es descriuen escenes de vida que prenen
com a protagonista una paraula concreta, generalment ebrenca o
particular d’alguna altra contrada.
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