
 

GUIA DE 

NOVETATS 

JOVES 

ABRIL 2020  



 

 

ART 3 

AUTOAJUDA 3 

CANVI CLIMÀTIC 4 

CÒMIC 4 

FEMINISME 6 

NOVEL·LA 7 

NOVEL·LA JUVENIL 7 

ROMÀNTICA 7 

INTRIGA 8 

REALISTA 8 

FANTÀSTICA 9 

AVENTURES 10 

SEXUALITAT 10 

VIATGES 10 

VIDEOJOCS 11 

XARXES SOCIALS 11 

CINEMA 12 

ANIMACIÓ 12 

AVENTURES 13 

COMÈDIA DRAMÀTICA 13 

DRAMA 15 

DRAMA ROMÀNTIC 21 

FICCIÓ 24 

SUSPENS 25 

  



ART 
 

    

 

AUTOAJUDA 
 

           

 

          

       

 

        

https://www.casadellibro.com/libro-como-dibujar-boceto-y-dibuja-lo-que-quieras-y-donde-quieras-espacio-de-diseno/9788441540705/9150685
https://www.casadellibro.com/libro-artemaster-atrevete-a-dibujar/9788441538856/5341254
https://www.casadellibro.com/ebook-los-cometas-de-miriam-la-importancia-de-creer-en-ti-ebook/9788441535046/9497387
https://www.casadellibro.com/libro-pasate-al-modo-avion-mindfulness-ejecutivo-para-humanos-ultraco-nectados/9788441539860/6353639
https://www.casadellibro.com/libro-juegos-mindfulness-mindfulness-y-meditacion-para-ninos-adolescentes-y-toda-la-familia/9788484456643/5294669
https://www.megustaleer.com/libros/i-ching/MES-087445
https://www.ireadbridge.com/ca/500-secrets-adolescents-978-84-16670-36-9#.Xn4cmogzbcc
https://www.megustaleer.com/libros/a-m-tambin/MES-086859
https://www.maeva.es/colecciones/para-leer-y-aprender/soy-una-adolescente


CANVI CLIMÀTIC  
 

  

 

CÒMIC 
 

               

 

                

https://bromera.com/educacio/joan-olivares/5027-i-tu-que-fas-contra-el-canvi-climatic-9788490268322.html
https://www.astiberri.com/products/salud
https://www.planetadelibros.com/libro-marvel-chicas-al-poder/289274
https://www.planetadelibros.com/libro-como-hablar-con-chicas-en-fiestas/218594
https://www.planetadelibros.com/libro-cosas-que-nunca-olvidaras-de-tu-erasmus/190958
https://www.dibbuks.es/es/catalogo/custodia-compartida
https://www.akiracomics.com/products/62419-principe-y-la-modista-el-rustica.html


            

             

 

                   

 

                  

 

https://www.lacupula.com/catalogo/en-un-rayo-de-sol-1/
https://www.lacupula.com/catalogo/en-un-rayo-de-sol-2/
https://www.megustaleer.com/libros/francine-se-desarregla/MES-099564
https://www.astiberri.com/products/i-d
https://www.planetadelibros.com/libro-idiotizadas/254451
https://www.astiberri.com/products/intisar-en-el-exilio
http://www.editorialegales.com/libros/la-amante-cartesiana/9788416491438/
https://www.universomarvel.com/marvel-limited-edition-namor-de-john-byrne/
https://www.megustaleer.com/libros/olivia-y-el-sexo/MES-080967


                 

 

        

 

FEMINISME 
 

 

 

  

https://www.lacupula.com/catalogo/piruetas/
https://www.maeva.es/colecciones/novela-grafica-maevayoung/preparada-lista-bienvenida-a-clase
https://www.lacupula.com/catalogo/saint-cole/
https://www.astiberri.com/products/una-entre-muchas
https://www.lacupula.com/catalogo/yo-gorda/
https://www.megustaleer.com/libros/feminismo-ilustrado/MES-082474


NOVEL·LA 
 

                 

 

NOVEL·LA JUVENIL 

 

Romàntica 
 

              

 

  

https://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/fin/9788433980342/PN_1007
https://www.planetadelibros.com/libro-ha-llegado-el-momento-de-volver-a-encender-las-estrellas/288110#soporte/288110
https://www.grup62.cat/llibre-un-circ-al-pati-de-casa/287637
https://www.casadellibro.com/libro-con-amor-simon/9788496886773/6253114
https://www.casadellibro.com/libro-the-chocolate-box-girls-1-cor-de-cirera/9788416522354/2988481
https://www.lagaleraeditorial.com/es/la-gramatica-del-amor-978-84-246-4794-0#.Xn4klIgzbcc


Intriga 
 

   

 

Realista 
 

                   

 

                         

 

 

http://oceano.mx/obras/el-nido-kenneth-oppel-jon-klassen-14192.aspx
https://www.casadellibro.com/libro-al-sur-de-la-alameda/9788494208157/2401019
https://www.casadellibro.com/libro-cami-a-anantapur-la-llum-del-far/9788447935420/6013610
https://www.casadellibro.com/libro-cartas-de-amor-a-los-muertos/9788494424328/2672620
https://www.grup62.cat/llibre-el-dia-que-vaig-marxar/243789
https://sembrallibres.com/llibres/els-avantatges-de-ser-un-marginat/
https://www.pageseditors.cat/ca/nomes-tres-segons.html


                   

 

 

Fantàstica 
 

                     

 

   

 

   

https://www.nocturnaediciones.com/libro/84/otono_londres
https://www.lagaleraeditorial.com/es/un-hijo-978-84-246-5969-1#.Xn4qc4gzbcc
https://www.megustaleer.com/libros/the-list-el-dia-en-que-mi-vida-cambio/MES-067410
https://www.casadellibro.com/libro-antiheroes/9788416858378/6347457
https://www.editorialbambu.com/ca/llibre/larbre-de-les-mentides_80270609/
https://www.editorialkarwan.com/los-sabios-de-la-oscuridad
https://www.nocturnaediciones.com/libro/124/siega


Aventures 
 

               

 

SEXUALITAT  

    

 

VIATGES 

 
 

https://www.casadellibro.com/libro-blanco-de-tigre-premio-gran-angular-2019-rustica/9788491825715/9194950
https://www.planetadelibros.com/libro-el-chico-azul-con-pies-de-hierro/289288
https://www.grup62.cat/llibre-hero-girl/257848
https://lyona.cat/sex-oh-mi-revolucion-sexual/
https://www.casadellibro.com/libro-un-libro-solo-para-chicos/9788468301754/1888459
https://www.planetadelibros.com/libro-yo-viajo-sola/288904


VIDEOJOCS 
 

      

 

 

XARXES SOCIALS 
 

     

 
 

 

 

 

  

https://www.heroesdepapel.es/product.php?id=86
https://www.casadellibro.com/libro-tecnicas-de-animacion-dibujos-animados-animacion-3d-y-videojuegos-espacio-de-diseno/9788441541139/9169124
https://www.casadellibro.com/libro-instagram-y-mas-instagram-stories-live-y-videos/9788441540019/6427810
https://www.casadellibro.com/libro-community-manager-la-guia-definitiva-social-media/9788441540866/9193693


CINEMA 

 

Animació 
 

   

Kimi no Suizō o Tabetai  Adaptació de la novel·la gràfica” Vull menjar-me el 

teu pàncrees”, escrita per Yoru Sumino i il·lustrada per Izumi Kirihara. 

Un estudiant de batxillerat troba per casualitat un diari titulat 'La meva malaltia 

i jo', escrit per Sakura Yamauchi, la seva companya de classe. En ell revela com 

pateix una malaltia terminal en el seu pàncrees, quedant-li ja uns pocs mesos de 

vida. Així és com l'alegre i càndida Sakura i l'estudiant, un introvertit amant dels 

llibres, comparteixen un secret que dóna pas a una singular relació d'amistat. 

Edat recomanada: + 7 

 

 

 

 

Coco 

Miguel és un jove amb el somni de convertir-se en llegenda de la música 

tot i la prohibició de la seva família. La seva passió el portarà a endinsar-

se en la "Terra dels Morts" per conèixer la seva veritable història familiar.  

 

Edat recomanada: tots els públics 

 

 

 

Your name és una pel·lícula d'anime japonesa del 2016 basada en la 

novel·la homònima publicada un mes abans de l'estrena del film. 

En Taki i la Mitsuha, dos adolescents, descobreixen un dia que mentre 

dormen els seus cossos s'intercanvien, i comencen a comunicar-se entre ells per 

mitjà de notes i els telèfons mòbils. Ella és una estudiant d'un petit poblet que 

renega de la vida rural i anhela viure a la ciutat; ell, un tímid estudiant de Tòquio 

amb una feina a temps parcial en un restaurant italià. A mesura que 

aconsegueixen superar el xoc inicial es va creant entre els dos un lligam que a 

poc a poc es converteix en alguna cosa més.  

 Edat recomanada: tots els públics 

  

https://www.youtube.com/watch?v=N0nvoAv5q8M
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00536686
https://www.youtube.com/watch?v=52zzjLsb2Bo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YVXdhaldmyw&feature=emb_logo


Aventures 
 

 

Las aventuras de Errol Flynn 

Tragicomèdia sobre la vida de l'actor i aventurer Errol Flynn abans 

de saltar a la fama. El guió està basat en l'autobiografia del propi 

Flynn i ha estat realitzat amb l'ajuda del seu nét, Luke Flynn,  i es 

centra en els seus anys a Austràlia, abans de convertir-se en una celebritat 

internacional de Hollywood. 

Edat recomanada: +12 

 
 

 

Comèdia dramàtica 
 

 

Aurora = Jamais contente 

Potser Aurora no tregui les millors notes, però definitivament no és tonta. 

Té una forma peculiar d'observar i comentar el seu entorn: la seva 

família, els nois, el seu professor de francès i ella mateixa també. 

Desafiant, Aurora explora límits i descobreix, en el procés de créixer, la 

música com a mitjà d'evasió. Basada en la trilogia de novel·les "Le 

journal d'Aurore" de Marie Desplechin 

Edat recomanada: +12 

 

 

 

Al filo del los diecisiete  

Nadine és una estudiant de secundària que no pot viure sense la seva millor 

amiga Krista. Però tot canvia quan descobreix que la seva millor amiga 

està sortint d'amagat amb el seu germà gran. Davant d'aquesta situació, 

decideix tallar la seva relació amb Krista i cau en una depressió que es veu 

reflectida en el seu expedient acadèmic. A causa d'això, un professor de 

Nadine decideix convertir-se en el seu conseller per ajudar-la a seguir 

endavant. 

Edat recomanada: +16 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lza1bXCNQak
http://www.youtube.com/watch?v=XUYAjBSYMhs&feature=emb_logo
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00533770
https://www.youtube.com/watch?v=Hg6aUfq0zBs


 

 

Un corazón extraordinario  

Lenny  té 30 anys i mai ha fet res més que viure la seva vida al seu gust, sense 

pensar en els altres. Fart del comportament de Lenny, el seu pare l'obliga a 

centrar-se i encarregar-se de David, un dels seus pacients. David pateix d'una 

malaltia cardíaca que el limita a viure una vida diferent a la dels joves de la 

seva edat. En conèixer la situació de David, Lenny sentirà que l’ha d'ajudar, 

saltant-se les regles imposades pel seu pare en moltes de les ocasions per tal 

que el noi aconsegueixi experimentar tot allò que se'ls acudeixi.  

Edat recomanada: +12 

 

 

 

 

Mujeres del siglo XX 

Any 1979. A Santa Bàrbara, Dorothea Fields és una enèrgica dona 

soltera i la seva gran preocupació és l'educació del seu fill de 15 anys, 

Jamie, en una època de rebel·lió i ple canvi cultural. Davant la 

impossibilitat de controlar al seu fill, Dorothea sol·licita l'ajuda de dos 

joves dones: Abbie, una artista de punk d'esperit lliure que viu com a 

convidada a la casa dels Fields i Julie, la intel·ligent i provocadora 

veïna.  

Edat recomanada: +16 

 

 

 

 

El camino de vuelta 

En plenes vacances en una ciutat costanera de el nord-est dels Estats Units, 

Duncan, un adolescent solitari, comença una estranya amistat amb 

l'encarregat d'un parc aquàtic. La mare de Duncan, per la seva banda, 

intentarà que el seu fill es porti bé amb el seu nou xicot. 

 

Edat recomanada: +7 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2m8xuhdlsXE
https://www.youtube.com/watch?v=U0JeK7tZAeI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_NIs3-ZsOhI&feature=emb_logo


 

Yo, él y Raquel 

Greg passa l'últim any de l'institut de la forma més anònima possible, 

evitant tot tipus de relacions, mentre en secret fa estranyes pel·lícules amb 

el seu únic amic. Aquesta situació canviarà quan la seva mare l'obliga a 

fer-se amic d'una companya de classe amb leucèmia.  

 

Edat recomanada: +12 

 

 

 

Drama 
 

 

Si yo tuviera alas  

Alex Taylor té 17 anys i és cec des que en tenia dos. El seu major somni 

és córrer en l'equip de l'escola i per això practica amb el seu pare. No 

obstant això, aquest no està en forma ni té l'edat adequada per ajudar-lo, 

així que ha de trobar a un noi de la seva escola que el pugui ajudar. 

 

Edat recomanada: tots els públics 

 

 

 

  La (des)educación de Cameron Post 

Cameron Post és una noia perfecta que, després de ser enxampada amb 

una companya al seient del darrere d'un cotxe la nit del ball, és enviada 

ràpidament a un centre de teràpia en què es tracta amb adolescents 

“lluitant amb l'atracció cap al mateix sexe”. A les instal·lacions, 

Cameron està subjecta a una disciplina desgavellada que inclou 

mètodes dubtosos i cançons de rock cristià. No obstant això, aquest 

entorn també proporciona a la jove una comunitat en la qual sentir-se 

identificada. Per primera vegada, la protagonista connecta amb els seus 

companys i és capaç de trobar el seu lloc entre els marginats. 

Edat recomanada: +12 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ph7I18dAsyM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BSTkj-V95gM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rvaGsG-z-7U&feature=emb_logo


Lean on Pete, Adaptació de la novel·la “La Route sauvage” de Willy 

Vlautin.  

Narra la història de Charley Thompson un jove de 15 anys al que la seva 

mare ha abandonat. Es trasllada a Portland juntament amb el seu pare per 

poder trobar un futur millor. El jove acceptarà una feina d'estiu cuidant un 

cavall de carreres anomenat Lean en Pete. Un cop acabi l'estiu i la 

competició, Charley voldrà salvar el seu nou i inseparable amic del seu 

destí.  

Edat recomanada: +12 

 

 

 

 

Rara 

Sara és una noia de tretze anys que experimenta molts canvis en el seu cos 

i no entén què li passa. A més, s'ha d'enfrontar a una nova família 

encapçalada per la seva mare i la seva núvia, seguida del seu pare i la seva 

esposa. La situació es complica quan el seu pare demanda la seva ex-dona 

per demanar la custòdia de Sara i de la seva germana petita.  

Edat recomanada: +12 

 

 

 

 
 

Felices dieciséis (Sweet sixteen) 

 
Liam complirà setze anys, i Jean, la seva mare, sortirà de la presó a temps per 
celebrar-ho. El noi somia amb la vida familiar que mai ha tingut, amb una llar 
per a la seva mare, la seva germana Chantelle i per a ell mateix, fora de l'abast 
de tipus com Stan, el nuvi de la seva mare, i del seu propi avi, un ésser mesquí . 
Però per aconseguir-ho, necessita diners. No obstant això, els seus plans són tan 
absurds que només poden ocasionar greus problemes. 

 

Edat recomanada: +7 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Hur-kVgXrM
https://www.youtube.com/watch?v=Pbv6a4gkrjU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lmn_qDoJJSc&feature=emb_logo


 

Thelma 

Thelma és una jove estudiant que s'ha de traslladar a Oslo deixant a la seva 

família d'una petita ciutat de Noruega per poder continuar els seus estudis. 

La jove sempre ha viscut d'acord amb la religió, però a la capital realitzarà 

descobriments que trencaran amb tot el que coneixia. Thelma comença a 

sentir atracció cap a una companya de classe, Anja. Els sentiments de 

Thelma comencen a manifestar-se en estranyes habilitats psíquiques, i la 

jove haurà de enfrontar-se a la seva ment i a un fosc secret del seu passat.  

Edat recomanada: +12 

 

 

Verano en Brooklyn 

Jake acaba de mudar-se amb els seus pares a Brooklyn, a la casa del seu 

avi. Des de fa anys la mare d'un noi del bloc anomenat Tony lloga la botiga 

de sota. Tots dos tenen tretze anys i descobriran que són molt semblants: 

els agrada l'art, els videojocs i les noies. No obstant això els seus pares 

resulten no portar-se tan bé entre ells, ja que comencen una disputa pel 

lloguer de la botiga que posarà en qüestió l'amistat dels nens. Intentant 

aturar la discussió dels seus progenitors, se'ls ocorrerà una original forma 

de rebel·lar-se i protestar.  

Edat recomanada: +12 

 

 

Hombres, mujeres & niños 

Una història que investiga l'efecte d'internet en una sèrie d'estudiants de 

secundària, i els seus respectius pares, i la manera en què aquest invent ha 

canviat la seva forma de relacionar-se. Pornografia, blogs i xarxes socials 

seran motiu d'escapament i de conflicte entre aquestes famílies. 'Homes, 

dones i nens' aborda temes tan rellevants com la cultura del videojoc, 

l'anorèxia, la infidelitat, l'obsessió per la fama o la proliferació de material 

il·lícit a la Xarxa.          

Edat recomanada: +16 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cqJGewzCAUE
https://www.youtube.com/watch?v=WCTYyKbo7EE
https://www.youtube.com/watch?v=uQonFqke9e0&feature=emb_logo


Después de Lucía 

Sis mesos després de la mort de la seva dona en un accident de cotxe, 

Roberto i la seva filla adolescent, Alejandra, parteixen des de Puerto 

Vallarta amb la intenció de començar una nova vida a Ciutat de Mèxic. 

Alejandra sembla tornar a tocar de peus a terra amb més facilitat que 

Roberto, però molt aviat desperta els més baixos instints dels seus 

companys de classe. Avergonyida i incapaç d'explicar-li al seu pare 

l'assetjament que pateix a l'escola, el silenci d'Alejandra acabarà tenint 

terribles conseqüències. 

Edat recomanada: +16 

 

 

 

Cuando tienes 17 años 

Damien, fill d'un soldat, viu en una caserna al sud-oest de França amb la 

seva mare, que és metgessa, mentre que el seu pare està en missió militar 

a l'Àfrica Central. A l'institut pateix el maltractament d'un dels seus 

companys, Tom. La repulsió i la violència que mostren l'un cap a l'altre 

s'està tornant problemàtica; malgrat això, la mare de Damien decideix 

acollir Tom sota el seu sostre ja que la seva mare adoptiva està malalta. 

Edat recomanada: +12 

 

 

 

 

Diez años y divorciada 

Nojoom, una nena de 10 anys, entra en una sala de justícia, mira el jutge 

directament als ulls i li diu: «vull divorciar-me». Al Iemen, on no hi ha cap 

requisit d'edat per al matrimoni, Nojoom és obligada a casar-se als 10 anys 

amb un home de 30 anys d'edat. La dot, ofereix a la família una petita renda 

i una boca menys per alimentar. Un arranjament legítim i acceptable per a 

tothom, excepte per a la petita Nojoom, que aviat veurà que la seva vida 

canvia radicalment i es converteix en una existència insuportable.  

Edat recomanada: +12 

 

 

https://youtu.be/1T6DCtKZYxo
https://youtu.be/B95ehVFz_AI
https://youtu.be/7yNWdXYpPlw


 

Hermosa juventud 

Natàlia i Carlos, són dos joves enamorats de 20 anys, que lluiten per 

sobreviure en l'Espanya actual. Els seus limitats recursos els impedeixen 

avançar com els agradaria. No tenen grans ambicions perquè no alberguen 

grans esperances. Per guanyar una mica de diners decideixen rodar una 

pel·lícula porno amateur. El naixement de la seva filla, Julia, serà el 

principal motor dels seus canvis.  

Edat recomanada: +16 

 

 

 

Herois 

Un jove publicista, amb una gran carrera professional i una vida personal 

buida, es dirigeix a corre cuita a una important reunió de negocis. Durant 

el trajecte coneix una noia que viatja només amb una motxilla, i amb la 

qual, malgrat les seves oposades maneres de viure, connecta i junts 

rememoren l'època més mítica i emotiva de la seva infància: els seus 

somnis i desitjos infantils, l'últim estiu que van passar amb la colla, com 

van viure el seu primer amor, la seva primera aventura ...  

Edat recomanada: tots els públics 

 

 

Le fils de Joseph 

Vincent, un adolescent, creix amb l'amor de la seva mare, Maria, però ella 

sempre s'ha negat a revelar el nom del seu pare. Un dia descobreix que 

aquest és un editor parisenc egoista i cínic, Oscar Pormeno. El noi té un 

pla de venjança, però la seva trobada amb Joseph, un home una mica 

marginal, canviarà la seva vida i la de la seva mare. 

 

Edat recomanada: +7 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nv2aH1d_BmI&feature=emb_logo
https://youtu.be/EbrM3Gbymmo
https://www.youtube.com/watch?v=tdNf8YpPArQ


 

Manchester frente al mar = Manchester by the Sea 

Lee Chandler és un home solitari encarregat de manteniment d'edificis de 

Boston que es veu obligat a tornar al seu petit poble natal després 

d'assabentar-se que el seu germà Joe ha mort. Allí es troba amb el seu nebot 

de 16 anys, de qual s’haurà de fer càrrec. Tot d'una, Lee es veurà obligat a 

enfrontar-se a un passat tràgic que el va portar a separar-se de la seva dona 

Randi i de la comunitat en la qual va néixer i va créixer. 

Edat recomanada: +12 

 

 

 

Mustang 

Després d'un innocent joc a la platja al costat dels seus companys de classe 

a l'inici de l'estiu, la vida de cinc joves germanes òrfenes d'un petit poble 

turc canvia radicalment. Disgustats per la suposada immoralitat en el 

comportament de les noies, la seva àvia i el seu oncle decideixen prendre 

mesures que garanteixin la virginitat i puresa de les cinc germanes, així 

com precipitar al seu destí com a futures esposes.  

Edat recomanada: +7 

 

 

 

Yo, Tonya 

Dècada de 1990. Tonya Harding és una prometedora 

patinadora sobre gel nord-americà, una jove de classe obrera, 

sempre sota l'ombra de la seu implacable i insensible mare, 

però amb un talent innat capaç de fer un triple axel en competició. El 1994, 

la seva principal rival per als Jocs Olímpics d'Hivern és la seva 

compatriota Nancy Kerrigan, a la qual, poc abans dels Jocs, un 

perdonavides a sou li colpeja el genoll amb una barra de ferro. Les sospites 

recauen en l'entorn de Tonya, el que suposa el començament de la fi de la 

seva carrera.  

        Edat recomanada: +16 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JHAQZa0MOH0&feature=emb_logo
https://youtu.be/M6wFy0F5ex4
https://www.youtube.com/watch?v=gHL8-df8yAs&feature=emb_logo
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00535560


A cambio de nada 

Darío, un noi de setze anys, gaudeix de la vida amb Luismi, el seu veí i 

amic de l'ànima. Mantenen una amistat incondicional, es coneixen des de 

nens i junts han descobert tot el que saben de la vida. Després de la 

separació dels seus pares, Darío fuig de casa i comença a treballar al taller 

de Caralimpia, un vell delinqüent amb aires de triomfador, que li ensenya 

l'ofici i els beneficis de la vida. També coneix a Antonia, una dona gran 

que recull mobles abandonats amb el seu motocarro. Al seu costat 

descobreix una altra forma de veure la vida.   

Edat recomanada: +12 

 

 

Drama romàntic 
 

A dos metros de ti (Five Feet Apart) 

Stella té disset anys i a diferència de la resta dels seus amics viu una vida 

amb una rutina bastant diferent. La jove pateix fibrosi quística i passa 

gran part del temps a l'hospital on cada dia ha de posar a prova el seu 

autocontrol, que es veurà alterat quan conegui a un altre pacient. Will, 

un jove que pateix la mateixa malaltia que ella. No podran evitar 

connectar i crear un vincle tan especial com perillós, ja que han d'estar 

separats a una distància de prop de sis metres per evitar que tots dos es 

puguin contagiar. 

Edat recomanada: + 7 

 

 

After: Aquí empieza todo Adaptació cinematogràfica de l'exitosa saga de 

novel·les escrites per Anna Todd. 

Tessa Young és una estudiant aplicada, una filla responsable i una núvia 

fidel. La jove té grans aspiracions de cara al seu futur en el seu primer any 

d'universitat. El seu món canviarà quan, en el seu viatge 

d'autodescobriment i de despertar sexual, coneix al fosc, rebel i misteriós 

Hardin Scott.  

 

Edat recomanada: + 12 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vWhX8aTj5TI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZMufQWtjr90&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=V3qXCDkSmrI


 

Els Dies que vindran 

Vir i Lluís són una parella de trenta anys que només fa un any que surten 

junts. Tot canvia en les seves vides quan descobreixen que estan 

"embarassats". Durant 9 mesos, seguirem l'aventura d'aquesta jove parella 

barcelonina, el gir enorme que donarà la seva vida, les seves pors, alegries, 

les seves expectatives i les realitats que, durant el seu embaràs, creixen 

davant d'ells. 

Edat recomanada: +12 

 

 

 

Gènesi  

Drama canadenc que explica com sorgeix el primer amor en tres 

adolescents en plena adolescència. Guillaume i Charlotte, són 

germanastres i poc a poc s'estan adonant que s’estan enamorant 

per primera vegada. Charlotte manté una relació amb el seu actual nuvi 

Maxime, Charlotte li demana una relació oberta a Maxime, així espera 

descobrir la vida sense lligams amorosos, mentre que Guillaume, que va a 

una escola privada només per a homes, està començant a enamorar-se del 

seu company de classe. 

Edat recomanada: +16 

 

 

9 meses (Keeper) 

Explica la història de dos adolescents,  Máxime i Mélanie. Tots dos tenen 

15 anys i tenen una relació romàntica, junts descobreixen què és l'amor i 

la sexualitat, fins que, Mélanie es queda embarassada. Máxime no es pren 

gens bé la notícia, encara que amb el temps s'acostuma a la idea de ser 

pare i convenç la seva núvia per tenir el nadó. 

 

Edat recomanada: +16 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CZZ6ijmXtqM
https://www.youtube.com/watch?v=WPRu3OzV82E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZLVhNwzzdbc
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00533584


Call me by your name 

Elio Perlman, un jove de 17 anys, passa l’estiu de 1983 a la casa de camp 

dels seus pares al nord d'Itàlia. Passa el temps sense fer res, escoltant 

música, llegint llibres i nedant fins que un dia el nou ajudant americà del 

seu pare arriba a la gran vila. Oliver és encantador i, com Elio, té arrels 

jueves; també és jove, segur de si mateix i atractiu. Al principi Elio es 

mostra una mica fred i distant cap al jove, però aviat tots dos comencen a 

sortir junts d'excursió i l'atracció mútua de la parella es fa més intensa.  

Edat recomanada: +12 

 

 

 

Carmen y Lola 

Carmen és una adolescent gitana que viu a l'extraradi de Madrid. Com 

qualsevol altra gitana, està destinada a viure una vida que es repeteix 

generació rere generació: casar-se i criar tants nens com sigui possible. 

Però un dia coneix a Lola, una gitana poc comú que somia en anar a la 

universitat, dibuixar grafits d'ocells... Carmen desenvolupa ràpidament 

una complicitat amb Lola, i ambdues intentaran portar cap endavant el seu 

romanç, malgrat els inconvenients i discriminacions socials a les que s'han 

de veure sotmeses per la seva família. 

 Edat recomanada: +12 

 

 

 

La Vida d’Adèle 

Adèle té quinze anys i sap que el normal és sortir amb nois, però té dubtes 

sobre la seva sexualitat. Una nit coneix i s'enamora inesperadament 

d'Emma, una jove amb els cabells blaus. L'atracció que desperta en ella 

una dona que li mostra el camí del desig i la maduresa, farà que Adèle hagi 

de patir els judicis i prejudicis de familiars i amics. Adaptació de la 

novel·la gràfica "Blue", de Julie Maroh.  

Edat recomanada: +16 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CDR8oapp2Wo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=beAhL6YQypg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XBzEMlRV5WI&feature=emb_logo&has_verified=1


 

Las Ventajas de ser un marginado 

Adaptació cinematogràfica de la novel·la “Las Ventajas de ser un 

marginado” de Stephen Chbosky.  

Charlie, un jove tímid i marginat, escriu una sèrie de cartes a una persona 

sense identificar en què aborda assumptes com l'amistat, els conflictes 

familiars, les primeres cites, el sexe o les drogues. El protagonista haurà 

d'afrontar dificultats, al mateix temps que lluita per trobar un grup de 

persones amb les que pugui encaixar i sentir-se a gust.  

Edat recomanada: +12 

 

 

Ficció 
 

El corredor del laberinto: La cura mortal 

Tercera part de la saga  

Després de sobreviure al Laberint i al Desert, Thomas es troba separat dels 

seus companys, els Habitants, i no pot confiar en l'organització CRUEL, 

que ja l'ha enganyat en moltes ocasions. En aquest moment el més 

important és trobar la cura definitiva per a la Flamarada, la malaltia mortal 

que assola a la societat que l'envolta. Per poder aplicar tot l'après durant les 

seves aventures, Thomas s'haurà d'enfrontar a un repte final, però 

aconseguir la veritat no serà gens senzill. 

      Edat recomanada: +12 

 

 

Chronicle 

Tres joves amics de Seattle es veuen exposats a una misteriosa substància 

en un bosc i, com a resultat, comencen a desenvolupar increïbles poders 

com moure objectes i fins i tot volar. Llavors decideixen treballar junts per 

perfeccionar les seves habilitats, però la dificultat per controlar tan 

temptadors poders els crearà una sèrie de problemes personals 

d'imprevisibles conseqüències.  

Edat recomanada: +16 

 

 

http://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=cKUEfHMG9Sc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UxrVoxjtvtY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hhtxZUgzA-M&feature=emb_logo


 

Spider-Man: Lejos de casa 

Peter Parker decideix anar juntament amb MJ, Ned i la resta dels seus amics 

a passar unes vacances a Europa. No obstant això, el pla de Parker per 

deixar de banda els seves superpoders durant unes setmanes es veuen 

truncats quan Nick Fury contacta amb ell per sol·licitar-li ajuda per frenar 

l'atac d'unes criatures elementals que estan causant el caos al continent. En 

aquest moment, Parker torna a posar-se el vestit de Spiderman per complir 

amb la seva tasca.  

Edat recomanada: +7 

 

 

Suspens 
 

Nerve, un juego sin reglas 

Vee Delmonico és una jove i tímida estudiant de secundària que decideix 

apuntar-se a Nerve, un provocatiu joc en línia de 'veritat o acció' en què 

l'audiència observa tot, vota i comenta. Al principi assoleix molt èxit i 

gaudeix la situació, sobretot gràcies als premis que ofereix el joc. Així, 

comença a competir al costat d'un misteriós estrany, que serà el seu 

company d'equip. Però, a mesura que puja nivells, Nerve evoluciona i Vee 

es veurà embolicada en un joc cada vegada més perillós. 

Edat recomanada: +16 

 

 

 

https://youtu.be/yEczMsj6TcE
https://www.youtube.com/watch?v=l62iDrnF6wY&feature=emb_logo

