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Juan Ramón Santos (Plasencia, 1975), amb la novel·la

El Club de las Cuatro Emes, i Pablo Gutiérrez (Huelva,

1978), amb la novel·la El síndrome de Bergerac, són

els guanyadors de la XXIX edició del Premi Edebé de

Literatura Infantil i juvenil. Dues obres que tenen en

comú la seva pretensió de trencar amb els perjudicis.

El Club de la cuatro emes narra una història plena de

suspens centrat en el tema de l'adicció al joc.

 En  la novel·la El síndrome de Bergerac, l'autor parla

de la capacitat de les paraules per a crear realitats i

del teatre (més enllà del món literari) com a

aglutinador dels talents que tots i totes tenim, però 

 dels quals no sempre en som conscients.

https://www.gremieditors.cat/premi-edebe-de-literatura-
infantil-i-juvenil-2021/

El passat divendres 29 de gener, es va celebrar
una festa de Don Bosco en versió
minimitzada, per imperatiu de la pandèmia,
però amb l'esperit de sempre. Esperem que el
curs vinent es pugui recuperar el format
habitual de la festa, amb les competicions
esportives, la xocolatada, els jocs i,
evidentment, els play-backs.

ARRIBA LA FESTA DE DON BOSCO
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UN  LLIBRE QUE EM VA AGRADAR

SARRIÀ, UN BARRI PER CONÈIXER
Encara que molts i moltes de vosaltres no visqueu al barri on està ubicada l'escola 
 Sarrià, que va ser vil·la independent de Barcelona fins l’any 1921, sempre ha
conservat la seva personalitat pròpia. Encara avui, passejant pels carrers del centre,
s'hi respira un cert ambient de poble. El barri ens ofereix alguns llocs molt
interessants que val la pena que visiteu.  Comencem per una biblioteca.

Biblioteca Clarà

Aquesta és la biblioteca pública més propera a l'escola, a

poc més de 10 minuts a peu des de l'escola, al carrer del

Doctor Carulla 22-24. La biblioteca Clarà forma part de la

xarxa de biblioteques municipals i de la Diputació de

Barcelona i rep el seu nom de l’escultor noucentista Josep

Clarà, qui hi tenia la seva residència, que després es va

convertir en museu. 

A l’exterior de la biblioteca hi podem trobar 5 reproduccions

en bronze de les escultures originals de l’artista. Al seu

interior, segur que hi descobrireu materials molt interessants.

Si en teniu oportunitat, no deixeu de treure-hi el cap.

I perquè no us perdeu, us deixem un enllaç que us indica com

arribar-hi.
https://com-shi-va.barcelona.cat/ca/planifica_la_teva_ruta



I TRES RECOMANACIONS MÉS
La setmana passada es va celebrar a Barcelona  l'edició anual

d'un certamen literari dedicat a la novel·la negra, el BCNegra.

Aquest any els organitzadors van oferir taules rodones,

entrevistes i homenatges a grans autors del gènere en format

virtual

Des del butlletí, volem recomanar un dels títols clàssics de la

novel·la negra catalana. De mica en mica s'omple la pica, de

Jaume fuster. La novel·la narra les peripècies d'un jove amb

pocs escrúpols que es veu embolicat en un negoci il·legal

d'evasió de capital Quan decideix investigar per descobrir qui

és el peix gros es toparà amb tres cadàvers i una trama de

negocis fraudulents. En tenim un exemplar a la biblioteca de

l'escola.

Y ahora os proponemos  una novela gráfica que narra la vida de

Miguel de Cervantes Saavedra.  Como si de una obra de teatro

se tratara, ambientada en el siglo XVII en Madrid y dividida en

seis actos, Cervantes, la ensoñación del genio  pretende

sumergirnos en el proceso de creación de su inmortal Don

Quijote de la Mancha.

Aunque Cervantes es el escritor español más célebre, pocos

detalles conocemos sobre su vida, más allá de los pocos

retazos que nos han ido dejando en sus obras y que aquí reúne

el artista gráfico Gol para deleite de todos los lectores. Una

biografía imprescindible para jóvenes y adultos.

https://www.dibbuks.es/es/catalogo/cervantes-la-enso%C3%B1aci%C3%B3n-del-genio 

 

9 june 2020 was the 150th Anniversary of the death of Charles

Dickens, who is widely regarded as the greatest novelist of the

Victorian Era. Let us recommend you one of his best novels,

Great Expectations.

Narrated in the first person by the main protagonist, Philip “Pip”,

an orphan who is looked after by his abusive elder sister and her

kind-hearted husband. He gets taken on by a wealthy widow as

a playmate for her young niece, who Pip ends up falling in love

with. Don’t miss the opportunity to discover a classic work of

Victorian literature.


