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UNA GUERRA QUE HO IMPREGNA TOT
El 24 de febrer, Vladimir Putin va anunciar una operació militar a la regió del Donbass. Havia
començat la invasió d’Ucraïna per part de Rússia. Així es desencadenava un conflicte armat que
s’ha convertit en la noticia de capçalera de tots els informatius del planeta davant la sorpresa
majúscula d’uns ciutadans, especialment els europeus occidentals, per als quals una guerra al
vell continent era del tot inimaginable unes setmanes abans.
Les arrels d'aquest conflicte són tan antigues com complexes. Per mirar d'entendre'n les claus,
us deixem algunes recomanacions.
Rússia, l’escenari més gran del món
El periodista Manel Alías ha estat durant anys el corresponsal de
TV3
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recollint històries extraordinàries que no cabien en una crònica,
però que ajuden a entendre el país en tota la seva complexitat.

Ucrania: entre Rusia y occidente
Assaig periodístic d’Ana Lázaro que repassa les circumstàncies
que van desembocar en el precedent del conflicte actual entre
Rússia i Ucraïna l’any 2013, quan el tractat entre els dos països i
la Unió Europea, que va permetre l’annexió de Crimea a Rússia.
Des de la seva independència l’any 1991 Ucraïna ha estat buscant
el seu propi camí, atrapada entre el somni europeu i les
aspiracions neoimperialistes de la veïna Rússia.
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dels tsars. Quan es va publicar per primera vegada va ser titllada de
revolucionària i va marcar molt a Lenin. Un fresc èpic i històric de
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LA BIBILIOTECA INFORMA
NOU HORARI
Des del dia 1 de març , la biblioteca ha ampliat el seu horari i està oberta de dilluns a
divendres de les 11:30 a les 18:00.

L'equip de la biblioteca format per: Lurdes Nieto, Miquel Pera i Eva Amrein us animem a
utilitzar aquest espai per estudiar, llegir o buscar material.

NOUS RECURSOS
Aquest més ens ha arribat una bona part dels llibres sol·licitats pel professorat de diverses
matèries. Per saber si tenim el que us interessa, podeu fer la consulta al catàleg ePèrgam des
de l'espai virtual de la biblioteca.
Es continua treballant en la renovació i actualització de la col·lecció per tal d'adaptar-la al
currículum de totes les matèries i crèdits que s'imparteixen a l'escola.
D'entre les noves adquisicions, en destaquem 3 que creiem que poden interessar a públics
molt diversos.

Pollastre amb prunes- Marjan Satrapi
Novel·la gràfica situada al Teheran de 1958, ens explica la història
de Nasser Ali Khan, músic apassionat al qual, després d'una
discussió, la seva dona li ha trencat el tar. Com que és un
instrument que no es pot reemplaçar, i la seva aflicció és tan gran,
Nasser Ali decideix no sortir del llit i no es llevarà ni tan sols per
menjar el seu plat preferit, el pollastre amb prunes.

The Hate U Give- Angie Thomas’s
The story of Starr Carter, a teenage girl who deals with racism,
police brutality, and activism after witnessing her black friend
murdered by the police. The book became an immediate young
adult bestseller and was adapted into a movie shortly after its
release.

Fake News de la antigua Roma - Néstor F. Marqués
El libro nos desvela los engaños, bulos y mentiras que nos han contado
sobre la historia de la antigua Roma. Algunas de estas falsedades han
sido creadas sin querer y han ido pasando de generación en generación
como verdades indiscutibles. En cambio, otras han sido creadas de
manera intencionada por quien la escribe con el proposito de crear un
relato alterado que se ajuste a su visión de los hechos.

ELS BONS LLIBRES
Per acabar, ens fem ressó de les darreres recomanacions que l'Anna, la Blanca, i l'Annie han fet
des dels Bons Dies.

Biopolítica i governavilitat- Michel Foucault
El pensador francès Foucault ens parla de neoliberalisme,
presons,

normativitat

i

conflictes

socials.

Així,

ens

convida a repassar aspectes quotidians de la teva vida
que estan condicionats pel sistema.
De la mà del text comences a qüestionar la policia, el
sistema que la fomenta, els models polítics, i sobretot el
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construeix des de l'inici i com vivim condicionats per
normativitats imposades

Les sept morts d'Evelyn Hardcastle-

Stuart Turton

Aiden Bishop es desperta en un bosc sense saber qui és
ni on està. La missió del nostre desaparegut serà resoldre
el misteri sobre l’assassinat dl'Evelyn Hardcastle, que...
mor cada nit!!! Però hi ha una dificultat extra, cada dia es
desperta en un altre cos. L'única manera d'escapar del
bucle és descobrir la veritat

El dia que dejó de nevar en AlaskaEl
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Alice Kellen
es

una

novela

romántica que nos cuenta la historia de Nilak y Heather,
dos personajes rotos y con muchos traumas que a medida
que avanza la historia se van resolviendo. Heather es una
chica de California perdida e incluso se podría decir que
deprimida, que necesita huir, evadirse de sus problemas y
desconectar de su mundo, con todo lo que eso conlleva.
Para hacerlo se muda a Alaska un sitio completamente
diferente y nuevo para ella, que la ayuda a empezar de
cero, a crear una vida nueva

ANIMEU-VOS A COMPARTIR ELS LLIBRES QUE US HAN AGRADAT TAMBÉ AL BUTLLETÍ!!!
Per fer-ho, envieuun missatge al correu biblioteca@sarria.salesians.cat, indicant el títol, l'autor, un
breu resum de l'argument i els motius de la vostra recomanació.

