ADULTS
Colocados - Cynthia Kuhn

[616.892 Kuh]

Una guia imprescindible per comprendre com funcionen les drogues, dures o
toves, legals o no, i els seus efectes sobre l'organisme i el comportament.

La Sagrada Família de Gaudí

[726.5 Sag]

Aquesta obra pretén donar una visió àmplia, inèdita i rigorosa dels aspectes més
destacats que conformen el temple, des d'aquells purament constructius o
artístics, fins a altres relacionats amb la història del temple i el seu significat per
a la ciutat de Barcelona.

Pare Manel: més a prop de la terra que del cel

[92(Man) Bux]

El Pare Manel no és un capellà qualsevol. Tot i que molts sols en coneguin el seu
vessant mediàtic, molts saben que treballa dia a dia per combatre la marginació
social. I ho fa des de la seva condició de religiós, malgrat que la realitat social de
les seves lluites topi de ple amb els dogmes de l’Església més ortodoxa.

Silencios asesinos – Ramón Robert i Nelly Cuevas

[N Rob]

Quatre dones aparentment sense res en comú i un assassinat que les unirà per
sempre. Silencios asesinos ens revela un món on la vida quotidiana pot
sorprendre’ns i mostrar-nos com la maldat penetra, manipula i destrueix a les
quatre còmplices fins al punt de embolicar-les en el frenesí de la mort.

Juego de tronos – George R.R. Martin

[N Mar]

Punt de partida de l’espectacular saga Canción de hielo y fuego, de George R. R.
Martin, i que no és més que el volum que porta per títol Juego de tronos. En
aquest volum se’ns presenten els principals escenaris i personatges que
protagonitzaran l’acció.

En tierra ardiente – Sarah McCarty

[N Mac]

Casats per necessitat... units pel desig. Havia de complir una missió molt delicada
pels Vuit de l'Infern, el llegendari grup del qual havia format part des de petit.

INFANTIL
¡Es un libro! – Lane Smith [I* Smi]
Envia missatges? Serveix com a bloc? Es poden ajustar les pàgines? Te wifi?
Tweeteja? NO... és un llibre. Simplement genial.

Un gran equip – Luigi Garlando [I*** Gar]
Aquest és el primer títol d’una collecció que té el futbol com a principal
protagonista. Aquest llibres ens explicaran les aventures, els reptes i els
somnis de vuit nois i noies que els uneix una gran passió : el futbol.
Creacions per a tot l’any – Delphine Glachant [I793.9 Gla]
En aquest llibre hi trobareu manualitats per totes les estacions de l’any, amb
materials reciclables i amb molta imaginació. Les activitats son fàcils,
divertides, naturals i ecològiques.
L’àvia necessita petonets – Ana Bergua i Carme Sala [I* Ver]
Tots sabem que els petonets de la mama curen… Però què passa quan són
els avis els qui necessiten aquests petonets? Un llibre sobre l’amor i la
tendresa, especialment dels néts, davant la vellesa i la duresa de les
malalties degeneratives.

Constructores. Animales extraordinarios – Xulio Guitiérrez; Nicolás
Fernández
Un àlbum instructiu, amè, ben estructurat i de gran atractiu visual. Un llibre
de coneixement molt recomanable pels lectors interessats en el medi ambient
que els obrirà les portes al fascinant món animal.
Nadar con bebés i niños pequeños – Barbara Ahr [797.2 Ahr]
Aquest llibre està pensat per estimular el moviment del nadó a través
d’exercicis lúdics dins l’aigua. Està dividit en dues parts la primera es centra
en els nadons a partir de la setena setmana de vida i la segona ens parla dels
nens petits a partir d’un any.

MÚSICA – CINEMA – FOTOGRAFIA
Afrocubism

[CD 053.7AFR]

Treball comandat pel músic cubà Eliades Ochoa i que es fonamenta en la fusió de
músiques d’arrel cubana i de Mali (amb 7 i 6 músics respectivament). Reprèn el
camí iniciat amb el projecte Buena Vista Social Club i, sota la promoció de Nick
Gold del segell World Music, ens submergeix en el son cubano amb tocs africans.

Alicia en el país de las maravillas - Tim Burton

[DVD Ali]

Aquest film ens apropa la original visió del creador Tim Burton a la història
d’Alícia, una jove de 19 anys que seguint un conill blanc a través d’un forat va a
parar al País de les Meravelles. Basada en la popular obra de Lewis Carroll, és un
espectacle visual de color i fantasia.

Space is only noise - Nicolas Jaar

[CD 2.JAA]

Aquest CD ens apropa a una de les darreres figures de l’ambient electrònic i que
ha estat protagonista en el darrer Festival Sonar, Nicolas Jaar. Amb una música
reveladora, emocionant, suggeridora i totalment sensual i d’un to eminentment
electrònic, tot ell banyat amb ritmes com el jazz, el hip-hop i el dubstep.

El Escritor - Roman Polanski

[DVD Esc]

Adaptació de la novella El poder a l'ombra de Robert Harris, relata la història
d’un Premier britànic que contracta a un escriptor perquè escrigui les seves
memòries, posant en risc la seva pròpia vida. Darrer treball de Polanski, suposa
una velada crítica contra el sistema polític i els seus representants.

CÒMIC
Una historia popular del imperio americano - Howard Zinn [C Zin –
Còmic americà]
Es tracten temes com la lluita que va enfrontar als nadius nord-americans amb
els europeus, la rebellió dels esclaus, la lluita de les dones contra el patriarcat, la
lluita pels drets civils i moltes altres situacions no escrites en els llibres.

Abulio - Joan Cornellà

[C Cor – Còmic hispanoamericà]

Abulio no és un tipus normal. O sí, potser és un tipus massa normal. Aquesta és
la ironia de l'àlbum. I de la vida. Aquest genial relat surrealista en clau d'humor
és un dels còmics més enginyosos, crítics i divertits del panorama actual. Amb
aquesta obra l’autor va guanyar 3er Premi Josep Coll 2010.

Agencia de viajes Lemming – J.C. Fernandes [C Fer – Còmic europeu]
Aquesta novella gràfica és un recorregut imaginari per les més improbables
destinacions turístiques i surt d’un homenatge de l’autor a “les ciutats invisibles”
d’Italo Calvino, obra mestra de la imaginació, la intelligència i el profund
coneixement de l'arquitectura de les relacions humanes.
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