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Anem a treballar. Programa de formació sociolaboral. 
Quadern de l’educador. Quadern de l’estudiant

Maria Pallisera; et alii
ISBN 978-84-8458-261-8 i 978-84-8458-262-5
198 pàg. · 21 x 29 cm
13 € cada volum

Anem a treballar és un programa de formació aplicable a diferents entorns. Es prepara els joves per a
la transició a la vida activa i constitueix una proposta de treball oberta, la finalitat de la qual és que
es pugi adaptar a les necessitats de cada un dels alumnes i a les característiques dels mateixos entorns
de formació.
El primer volum us presenta el Quadern de l’educador. El segon volum us presenta el Quadern de
l’estudiant.

La conservació del patrimoni natural i la biodiversitat. 
VI Jornades sobre l’Alta Garrotxa. Tortellà (Alta Garrotxa),
31 de maig i 1 de juny de 2007

Josep Vila Subirós (ed.)
ISBN 978-84-8458-266-3
198 pàg. · 17 x 24 cm
12 €

Els dies 31 de maig i 1 de juny de 2007 van tenir lloc a Tortellà (Alta Garrotxa) les VI Jornades sobre
l’Alta Garrotxa amb el títol La conservació del patrimoni natural i la biodiversitat. En aquella ocasió
es va fer balanç del conjunt de programes que es desenvolupen a fi de conèixer la rica biodiversitat  a
què dóna cabuda aquest espai natural protegit. Amb referència a les legislacions catalana i europea i
a la necessitat de fer-ne un seguiment. 

L’esport en edat escolar

Víctor López Ros, Jordi Sargatal Prat (eds.)
ISBN 978-84-8458-264-9
146 pàg. · 17 x 24 cm
12 €

Aquest llibre recull les ponències, els tallers teòrics i pràctics, i els resums de la taula rodona de les III
Jornades de la Càtedra d’Esport i Educació Física de la UdG. Es van dedicar a l’Esport en l’edat escolar
i van tenir lloc a Banyoles, els dies 21 i 22 de desembre de 2007.

El yídish. Història y gramática de una lengua judía

Joan Ferrer
ISBN 978-84-8458-263-2 ·
198 pàg. · 13 x 21 cm
11 €

Primera gramàtica publicada en espanyol del yidish, una llengua formada a partir de la fusió de
dialectes del alt alemany medieval amb elements lingüístics d’altres procedències, principalment de
l’hebreu i de les llengües eslaves.

Recrear Rodoreda Romanyà

Mariàngela Vilallonga (ed.)
ISBN 978-84-8458- 267-0
109 pàg. · 14 x 20 cm
11 €

El llibre recull les mirades literàries i pictòriques sobre la muntanya màgica de les Gavarres i sobre
una de les millors escriptores de la literatura catalana, de qui enguany es commemora el centenari.
Mercè Rodoreda va viure una llarga etapa de la seva vida a Romanyà de la Selva, que va ser el seu
darrer recer. 

Rodoreda Romanyà
Itinerari literari autoguiat

Presentació i guió Mariàngela Vilallonga
ISBN 978-84-8458- 268-7
48 pàg. · 10 x 25 cm
3 €

Aquest itinerari recorre el Romanyà de Mercè Rodoreda. Comprèn el període del 1972-1983, quan
l’escriptora – nascuda a Barcelona l’any 1908 – va viure en aquest indret de les Gavarres, en ple cor
de l’Empordà, on també va ser enterrada. 

Besalú
Itinerari literari autoguiat

Guió i selecció de textos: Esther Fabrellas, Anna Guix, Francesca R. Uccella
ISBN 978-84-8458- 269-4
44 pàg. · 10 x 15 cm
3 €

Aquest itinerari literari per Besalú representa no solament una passejada per la vila medieval amb
les acotacions dels textos que en parlen, que ens parlen del passat i el present d’aquesta localitat de
la Garrotxa. És també un passeig per la literatura i el pensament, des del trobador Ramon Vidal de
Besalú fins a Marti Gironell, l’autor que ha ambientat el best-seller El pont dels jueus en els carrers
per on ara transitem. 
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