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Més dones valencianes
També disponible

«Descobrint el món»

Dones valencianes

17 × 24 cm | 72 pàg. | 17,95 €

«Descobrint el món»
17 × 24 cm | 72 pàg. | 17,95 €

Valentes. Extraordinàries. Brillants. Pioneres. Ambicioses.
Influents. Talentoses. Referents. Així són les protagonistes
d’aquesta nova selecció de lluitadores que han trencat sostres
de vidre i han deixat un llegat excepcional a la societat
valenciana. Cada pàgina d’aquest llibre pretén despertar la
curiositat per continuar indagant la seua vida i obra.
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«Descobrint el món»
13 × 20,5 cm - 144 pàg. - 11,95

Ada Lovelace y la informática
Ada Lovelace va ser la primera programadora de la història, ja
que va proposar l’ús de la màquina analítica que havia dissenyat
amb Charles Babbage per a crear algoritmes, les instruccions
que permeten funcionar els ordinadors.

Marie Curie i la radioactivitat
Marie Curie va descobrir la radioactivitat i va utilitzar els seus
estudis per a salvar vides durant la Primera Guerra Mundial i per
a aprendre els secrets del món natural.
Vols saber-ne més? Amb tires còmiques i requadres amb
dades curioses!
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Què em contes, Caputxeta?
«Àlbums il·lustrats»
24 × 25 cm | 32 pàg | 15,95 €
Caputxeta està farta de fer les coses com
han de ser, perquè és la tradició. «Sempre
igual, sempre el mateix. Però quan canviarà el
conte?!», pensa, avorrida.

Per això, un dia decideix canviar la capa roja
per una de molts colors. Així, serà igual, però
diferent. I el que és més important: serà ella
mateixa. Perquè, a vegades, això és el més
difícil de tot...

Les princeses també es tiren pets
«Àlbums il·lustrats»
24 × 25 cm | 32 pàg | 15,95 €
El pare de Laura va agafar el llibre secret de les
princeses i li va contar a la filla una cosa que
no sabia ningú... Descobreix aquest secret que
la gent desconeix.

Un relat divertit per a descobrir que les
princeses no són perfectes ni han de ser-ho.
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Xiquetes que van imaginar allò
impossible (i ho van aconseguir)
«Àlbums il·lustrats»
24 × 29,7 cm | 48 pàg | 15,95 €

Un món de dones extraordinàries
«Àlbums il·lustrats»
21,5 × 29 cm | 112 pàg. | 17,95 €
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Aviadores, navegants, arqueòlogues, motoristes,
rodamóns, zoòlogues, naturalistes, periodistes,
pilots, cosmonautes, alpinistes... Aquest àlbum
il·lustrat recull les històries de quasi una vintena de
dones de tot el món que van passar a la història per
atrevir-se a somiar allò que semblava impossible... i
aconseguir-ho!

Et convidem a fer un viatge pels cinc
continents, a través de les diferents èpoques
de la humanitat, per descobrir les biografies
de dones que van marcar la història. En aquest
viatge coneixeràs molts noms propis que no
haurien d’haver caigut mai en oblit.
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Benilluna

El teu gust

«L’Eclèctica», 313

«L’Eclèctica», 306

15 × 23,2 cm | 344 pàg. | 19,59 €

15 × 23,2 cm | 208 pàg. | 19,59 €

Abans de morir, l’àvia Rosa va deixar a la seua neta Rosanna
unes memòries en què revela el seu secret més ben guardat:
quan va deixar Benilluna, es va casar amb el seu marit argentí i
va emigrar a Amèrica, ja estava embarassada del seu primer
amor, de qui no diu el nom. Per això, Rosanna retorna a
Benilluna, on es retrobarà amb els seus orígens i des d’on
reconstruirà la trajectòria vital de la iaia, marcada pel
teló de fons de l’ascensió del peronisme i de la irrupció,
després, de la terrible dictadura de Videla. Però
sobretot, reconeixerà la valentia d’una dona que va
haver de madurar a la força i que va poder fer front
als entrebancs per salvaguardar el benestar propi i
el dels fills.

El teu gust és una gran història d’amor: la relació entre la
protagonista i la Roser, que mor en un accident tràgic. Abans i
després, hi ha la història dels altres amors que té la
protagonista, amb diferents homes, amb gustos,
interessos i preferències diverses. Per això la
novel·la és, també, una història sobre els límits
de l’individu en relació amb els altres, sobre la
cultura i la creativitat, sobre el singular i el plural,
és a dir, sobre tot allò que ens il·lumina i ens
enganya i que, en definitiva, ens fa persones.

