RECULL DE PREMSA (31/07/2017 a 04/08/2017)

31/07/2017
Llibres relacionats:
Nocturns de trementina
Racó Català recomana Nocturns de trementina.
Racó Català recomana la lectura de l’últim llibre d’Ariadna Lluís i Mònica Bonet, Nocturns de
trementina.
Enllaç: https://www.racocatala.cat/llibre/41919/ariadna-lluis-monica-bonet-nocturnstrementina/twitter/52081?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

De l’estadi a la trinxera
El digital El Món reta homenatge a l’Olimpíada Popular de 1936 i cita De l’estadi a la trinxera,
de Domènec Jofresa.
La secció d’Esport del diari digital El Món publica un article dedicat a l’Olimpíada Popular que
s’havia de celebrar a Barcelona l’any 1936. És en el mateix article on cita l’última novel·la d’en
Domènec Jofresa, De l’estadi a la trinxera.
Carles Viñas esmenta que existeix poca documentació que parli de l’Olimpíada que no es va
celebrar el 1936, però que, de mica en mica, van apareguen publicacions que en fan referència,
una d’elles l’última novel·la de Jofresa, De l’estadi a la trinxera.

Enllaç: http://elmon.cat/monesports/opinio/23590/laltra-olimpiada

01/08/2017
Llibres relacionats:
En Nicolau blanc-i-blau i el seu amic Quitu
El bloc Futbol Club de Lectura recomana En Nicolau blanc-i-blau i el seu amic Quitu.
El bloc de futbol i literatura Futbol Club de Lectura recomana la lectura d’En Nicolau blanc-i-blau
i el seu amic Quitu.
Els administradors del bloc van formular tres preguntes que la Georgina Esteva i la Montse
Buñuel van contestar a través d’un vídeo.
Les preguntes formulades són les següents:


Fan bona parella el futbol i la literatura?



Quines possibilitats ofereix el futbol com a temàtica per la literatura infantil?

Enllaç: https://futbolclubdelectura.com/2017/07/24/futbol-y-literatura-infantil-segungeorgina-esteva-y-montse-bunuel/

02/08/2017
Llibres relacionats:

On em portin els ametllers
La revista Gidona d’aquest mes d’agost recomana On em portin els ametllers.
La revista Gidona del mes d’agost recomana per aquest estiu la lectura de l’última novel·la de
Bàrbara Julbe, On em portin els ametllers.
Enllaç: http://es.calameo.com/read/0011996647b8401858dcc

03/08/2017
Llibres relacionats:
Quan no érem ni onze
S’esmenta Quan no érem ni onze en un article de El País sobre Neymar.
Rafa Cabeleira, del diari El País, cita en un dels últims articles sobre el cas Neymar Quan no érem
ni onze.
Cabeleira argumenta que Quan no érem ni onze és un títol indispensable per comprendre els
orígens del club.
Enllaç: https://elpais.com/deportes/2017/08/03/actualidad/1501746881_765559.html

04/08/2017
Llibres relacionats:
La primera pedra
La Revista Diversa entrevista Krzysztof Charamsa.
Antonio Capurro, del blog La Revista Diversa, entrevista l’autor de La primera pedra, Krzysztof
Charamsa.
Charamsa confessa que la primera cosa que hem d’explicar al món és el dolor que ens han
imposat per la nostra orientació sexual. Ens hem d’adonar del patiment per poder-nos alliberar.
Aquesta alliberació és també la conclusió: La primera pedra.
Enllaç: http://larevistadiversa.blogspot.com.es/2017/04/liberado-por-el-poder-del-amor-yla.html?m=1

