PRESENTACIÓ
UN MUNT DE LLIBRES!

Per Èrika Marcet

Sóc una estanyolenca de 15 anys a qui li agrada molt llegir tan llibres de lectura com manga, viatjar, tocar el piano i
quedar amb els amics. La Pilastra m’ha proposat fer una selecció de llibres que he llegit, però us animo a que vosaltres
també m’envieu recomanacions dels llibres que més us han agradat. Per fer-ho només cal que escriviu un correu electrònic a: erikamarcet_13@hotmail.com i la Pilastra publicarà les vostres recomanacions.

Edat: 4-5

Edat: +10

Títol: La història de l’Ernest
Autora: Mercè Company
Planes: 63

Títol: Un missatge dins l’ampolla
Autor: Joan de Déu Prats
Planes: 61

Aquest és un llibre amb imatges, per
a primers lectors. Narra la història de
l’Ernest que, amb només sis anys, ja
sap que els seus pares biològics no van
poder tenir cura d’ell i que és adoptat,
però ell sap de ben segur que els seus
pares adoptius l’estimen molt.
Relat realista.

En Guiu és un noi que li agrada molt
viure aventures, conèixer gent d’altres països... però de moment s’ha de
conformar tirant missatges dins
d’ampolles, esperançat que algú d’un
país llunyà les trobarà. Però el missatge el llegirà qui menys s’espera.
Relat d’aventures.

Edat: +7

Títol: L’aventura del llac assassí
Autora: Gemma Lienas
Planes: 173

Títol: L’estiu dels texans blaus
Autora: Ann Brashares
Planes: 255

L’Emi ha d’estar 30 dies separada d’en
Max, però la seva mare i un cop de sort
la porten a l’Àfrica, on es troba amb el
seu amic. Junts viuen noves experiències i grans aventures, sobreviuran a
una banda de mafiosos i a l’atac d’un
llac asassí...
Relat d’aventures.

Quatre amigues totalment diferents
passen el seu primer estiu separades. Tot i així, viuran les seves vacances unides per uns texans,
símbol de la seva amistat, que s’aniran enviant al llarg d’aquests mesos
on totes viuran noves experiències.
Edat: +13

Novel·la realista i d’actualitat.

LES DADES

Per Pilar Bayé

L’edat dels bescanonins
A Bescanó, l’1 de gener
de 2008 hi havia 4.247
habitants. Mirant la gràfica podem observar que
actualment la població
de Bescanó és bastant
jove, ja que les franges
de més població són de
30 a 49 anys i llavors ja
les segueix la de 0 a 4
anys.
En el sector de més edat
hi trobem una dona de
98 anys i una altra de 97,
i de 96 anys hi ha una
dona i un home.
Amb això podem afirmar que les dones viuen
més anys i que actualment l’esperança de vida
és més llarga.
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