ADULTS
La Gran brecha: qué hacer con las sociedades desiguales – Joseph
Stiglitz [339 Sti]
Una gran bretxa separa els molt rics dels altres, i aquesta desigualtat és la major
amenaça per a la prosperitat. Stiglitz defensa i demostra que no cal triar entre
creixement i equitat, sols cal deixar de banda opcions errònies.

Cocina japonesa: nociones básicas – Laure Kié [641 Kie]
Darrerament la cuina japonesa s'ha convertit en part de l'escena culinària global:
sushi, maki, sopa miso, teriyaki i tofu han arribat als nostres plats i paladars.
Aquest llibre presenta l'essència de la cuina japonesa: els ingredients més
utilitzats, els estris primordials i les receptes bàsiques per cuinar a l'estil japonès.

I love paper – Fideli Sundqvist [793.9 Sun]
El paper no només serveix per dibuixar. És també un material excepcional per
experimentar i idear tota mena de creacions, des de joguines i escultures, fins
disfresses i decorats. Aquesta curiosa guia t'introduirà en l'increïble art del paper
amb un estil suggerent i divertit.

Voces de Chernóbil - Svetlana Aleksiévitx [N 871 Ale]
L'escriptora bielorussa, premi Nobel de Literatura 2015, dóna veu a aquelles
persones que van sobreviure al desastre de Txernòbil i que van ser silenciades i
oblidades pel seu propi govern. Aquest llibre els dóna l'oportunitat d'explicar la
seva història.

El Sostre d'ombra - Juan Carlos Borrego [CL N Bor]
Darrera novella d’aquest vilanoví installat a les Roquetes. Ambientada a Islàndia
durant l’ensorrament de la banca de 2008, hi trobem una lluita ferotge per la
supervivència, ja sigui de la jove Helga o d’una parella d’ossos polars.

El Pare és un Tarambana – Xavier Vernetta [CL N Ver]
Llibre amb què Vernetta guanyà el Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem
Cifre de Colonya 2015. La Sònia viu amb la seva mare. Els pares estan separats
de fa anys. La mare de la Sònia haurà d'anar a Alemanya a fer un tractament que
durarà mesos. La Sònia pot anar a viure amb el pare. On és el pare de la Sònia?

INFANTIL
Roni – Txabi Arnal [I* Arn]
En Roni és un gat considerat i afectuós que sempre s’esforça per agrair al seu
amo i amic que l’hagi adoptat. Són set dies de la setmana i set sorpreses! Dilluns
en Roni amb les seves potetes fa el llit; el dimarts treu la pols de les làmpades, el
dimecres prepara un suculent sopar...

Les petites (i grans) emocions de la vida – Montse Gisbert [I* Gis]
Has notat la màgia d’una abraçada quan fas les paus amb un amic? Algun cop
has volgut amagar-te mentre notaves que t’envermellies més i més? La por, la
tendresa, la gelosia, la felicitat… són algunes de les petites i grans emocions de la
vida. De vegades no són agradables però sempre fan la vida més emocionant.

Els calçotets de l’ós blanc – Tupera Tupera [I* Cal]
L’ós blanc ha perdut els seus calçotets, però, per sort, el seu amic el ratolí
s’ofereix a ajudar a trobar-los. A cada pàgina trobaran uns calçotets, i caldrà
esbrinar si són els que ha perdut l’ós. Divertides sorpreses que faran riure als
menuts i també als grans.

Mona Lisa: Leonardo da Vinci – Géraldine Elschner [I* Els]
Al Museu del Louvre, l'Angelo topà cara a cara amb la Mona Lisa i el seu somriure
misteriós li va robar el cor. L'endemà el quadre havia desaparegut i tota la ciutat
estava commocionada... Basat en la història real del robatori de la Mona Lisa,
aquest àlbum permet descobrir l'obra de Leonardo da Vinci amb explicacions
sobre el quadre i el genial artista.

Glup – Daniel Piqueras Fisk [IC Pic]
Còmic sense mots que narra la història de la Candela, una nena que neix a l’aigua
i des de ben petita sent una gran atracció pel mar que la porta a descobrir les
profunditats de l’oceà i als éssers desconeguts que habiten allà. Glup narra la
transició de la infantesa cap a la vida adulta.

Manos que cuentan : manual de comunicación con signos para bebés
y niños - Ruth Cañadas Cuadrado [152 Can]
Des de molt aviat, els nadons comprenen els signes i els imiten amb les seves
petites mans. Amb els signes ens poden mostrar allò que necessiten o allò que
prefereixen, i a més ens poden manifestar allò que pensen, el que senten o el que
recorden.

MÚSICA – CINEMA – FOTOGRAFIA
Star Wars - Wilco [CD 2.WIL]
El novè àlbum d’estudi de la banda de Chicago va ser publicat de forma
inesperada el passat mes de juliol al seu web i durant un temps va poder-se
descarregar de forma gratuïta. Un treball lleuger, curt (només té onze cançons) i
amb una actitud més roquera que en altres treballs anteriors.

Alabama Monroe – Felix Van Groeningen [DVD Ala]
Elise i Didier porten junts set apassionats anys. Recorden el seu amor a primera
vista, la seva passió, la música els va apropar, l'embaràs inesperat i l'alegria de
tenir a la preciosa Maybelle. Un cercle complet de felicitat per a una parella molt
poc convencional. Lluiten junts per la vida de la seva filla, i esperen que l'amor no
els abandoni quan més ho necessiten.

La forma d’un sentit – David Carabén [78(Mis) Car]
Mishima és el grup més en forma del panorama nacional i David Carabén, el líder,
n'és una de les figures centrals, per carisma, talent i presència. Les seves lletres
marquen un abans i un després en la manera de fer música en aquest país. Mai
ningú abans, des del pop, havia cantat d'aquesta manera a l'amor.

La mecánica del corazón – Stéphane Berla [DVD Mec]
En Jack neix a Edimburg el 1874, en un dia tan gèlid que el seu cor es congela.
Per reanimar-lo li implanten un aparell connectat amb un rellotge de mecanisme
molt delicat. Amb ell haurà de viure en Jack seguint tres regles: no tocar mai les
agulles, dominar la còlera i, la més important, no haurà d'enamorar-se mai. Si no
compleix aquestes regles el seu cor deixarà de funcionar.

CÒMIC
Los Wrenchies – Farel Dalrymple [C Dal Americà]
Una història de supervivència d'un grup de nois la violència dels quals i
imaginació ha de portar-los a superar tot tipus d'obstacles apocalíptics. En un
demencial futur distòpic, qualsevol besllum de vida a la Terra és observat i
degudament aniquilat pels Homesombres. Sols una banda de despietats i
poderosos nois anomenats Wrenchies pot oposar-se a ells.

La mare que ens va parir – La Quiles [C Qui Hispanoamericà]
Manual de supervivència a la maternitat amb tot allò que mai et van explicar. Un
llibre carregat d'humor, en el qual es parla de l'embaràs, el part, la lactància, les
mares del parc, el primer fill, el segon... O sigui, de tot. I sense mentir. Ideal per
a dones que són mares i que mai ompliran l’àlbum del bebè que els van regalar.

El atentado – Yasmina Khadra [C Kha Europeu]
Adaptació de la novella de Yasmina Khadra. Amín Jaafari és un prestigiós cirurgià
israelià d'origen palestí, que treballa en un hospital de Tel Aviv. Un dia un atac
suïcida provoca una massacre en un restaurant. Amín atén a l'hospital als
supervivents i poc després rep la notícia que, entre els morts, es troba la seva
dona, i que tot apunta al fet que es tracta de la causant de l'atemptat.
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