ADULTS
Cómo funciona la economía para dummies- Leopoldo Abadía [33 Aba]
L’autor utilitza el seu habitual sentit comú i l’humor per explicar-nos què és i com
funciona l’economia a escala nacional i mundial, el paper dels bancs, l’impacte de
les decisions de l’FMI a les nostres butxaques i consells per estalviar en temps
difícils.

Manual d'heràldica i tècnica del blasó amb un glossari final - Armand
de Fluvià i Escorsa [929.6 Flu]
A través d’aquest manual, adaptat a la història i la realitat dels Països Catalans,
el lector podrà interpretar els escuts i entendre la manera de construir-los segons
les èpoques, des del naixement de l’heràldica ara fa mil anys fins avui en dia.

Nutrición en las diferentes etapas de la vida - Judith E. Brown
[613.2 Bro]
En aquesta tercera edició trobareu informació rellevant i actualitzada sobre les funcions dels
nutrients, les interaccions gen-nutrient, així com les funcions de la grassa corporal, l’activitat
física i els complements alimenticis, l’obesitat i la diabetis de tipus 2.

Mistik lake – Martha Brooks [JN Bro]
Tres generacions de dones. Una família trencada. Un fet tràgic que provoca
mentides i decisions equivocades. Quan el passat amaga secrets el present es
veu borrós i el cor es perd en un laberint. Serà l’amor el bàlsam adequat per
reorientar les seves vides?

Danza de dragones – George R.R. Martin [N Mar]
Cinquena novella de la sèrie de literatura fantàstica Cançó de gel i de foc. La
història segueix allà on va acabar Tempesta d'espases amb esdeveniments
simultanis als que ocorren a Festí de corbs.

Gataca – Franck Thilliez [N Thi]
Una jove científica especialista en l’evolució de les espècies ha estat trobada
morta, aparentment assassinada per un primat. Onze homes entre reixes. Els
seus punts en comú: tots han comès crims terribles i tots són… esquerrans. I, a
més, la descoberta d’una família de neandertals assassinats per un cromanyó.

INFANTIL
Lluna plena – Antoine Guilloppé [I* Gui]
Què es això que posa en alerta els animals del bosc en una nit de lluna plena?
Llibre espectacular en blanc i negre, amb un text ple de tendresa i illustracions
en encunys fets amb làser. És potser un dels llibres més espectaculars del
mercat.

La volta el món en 100 endevinalles [I398.6 Vol ]
Viu un dia de rodatge a Bollywood vora el Taj Mahal, tafaneja per un mercat del
Marroc, apunta't a un safari a Kenya o fes un volt per Moscou. Però no canviïs de
ciutat sense resoldre les divertides endevinalles que es plantegen a cada pàgina i
sense descobrir les curiositats que relacionen les unes amb les altres.

Maldecaps al castell – Marta Minella i Sebastià Serra [I* Min]
Nou llibre infantil de l’editorial Cep i la Nansa ambientat al voltant del castell de la
Geltrú i té com a protagonista els gegants de la Geltrú, l’Ulderich i la Guisla, que
aquest anys celebren 40 anys.

Cançons d’estiu – Noè Rivas i Montse Ginesta [I784 Riv]
La música és un llenguatge que encanta als nens i nenes i aquest és un llibre de
cançons dedicades a l’estiu per viure’l amb intensitat fent de cada dia una festa.

Gegants i capgrossos – Elena Ferro i Subi [I* Fer]
Un nou títol de la collecció “Els contes del follet” on els més menuts descobriran
com va ser que gegants i capgrossos van esdevenir personatges que animen les
nostres festes i causen sorpresa i admiració entre la mainada.

Quatre amigues i un misteri – R. Pavanello i B. Pat [I*** Pav]
Reconec que no hi ha res millor per fer nous amics que resoldre misteris i fets
inexplicables! I a Baskerville, darrerament, hi succeeixen un munt de coses
estranyes:rellotges embogits, quadres que desapareixen en el no-res, ocells que
sembren el pànic... Cal que continuï?

MÚSICA – CINEMA – FOTOGRAFIA
Joan Chamorro presenta Andrea Motis

[CD 1.MOT 30]

Editat per la Sant Andreu Jazz Band i amb la destacada participació de la jove
cantant Andrea Motis, un dels nous talents jazzístics catalans, aquest disc
presenta una selecció de temes escollits dels clàssics del jazz de la primera meitat
del segle XX. Farà les delícies dels amants de la bona música.

No te muevas – Sergio Castellitto

[DVD No t]

Producció italiana, amb la participació de Penélope Cruz, que va ser un gran èxit
al seu país. Basada en la novella homònima de Margaret Mazzantini, explica la
dramàtica relació d’Itàlia, una jove prostituta, amb Timoteo, un prestigiós metge,
amb qui manté una relació fora del seu matrimoni.

God is my bike – Maïa Vidal

[CD 2.VID 60]

En un món musical on és difícil trobar l’originalitat aquesta novaiorquesa ho
aconsegueix en la seva faceta de música i cantant, triant instruments com si
fossin joguines. El disc, fresc i madur, és la segona gravació i la va presentar al
nostre país el passat desembre amb un notable èxit de crítica i públic.

1001 películas que hay que ver antes de morir - Steven Jay Schneider
[778.5 100]
Aquest volum presenta una selecció realitzada tenint en compte tant la
importància de les pellícules en la història del cinema com l’entusiasme amb que
varen ser rebudes pel públic i la crítica. Feta amb ressenyes amenes i
informatives, constitueix la guia de referència essencial pel bon cinèfil.

CÒMIC
3 segundos – Marc Antoine Mathieu [Europeu C Mat]
Tres segons és el temps que triga la llum a viatjar 300.000 km, un tret, una
llàgrima, un SMS, una explosió... Aquesta magnífica obra narra la història d'una
ciutat explicada des del punt de vista d'un fotó. L’autor torna a sorprendre'ns
amb una obra original que ens porta a reflexionar sobre el concepte del "temps".

The Boys 4 – Garth Ennis [Americà C Enn]
En Hughi era un tipus feliç, que passejava pel parc d'atraccions amb la seva núvia
fins que un supermalvat se la va endur dels seus braços. Casos com aquest
passen cada dia en un món on els superherois i els supermalvats fan el que
volen, mentre els mitjans de comunicació encobreixen els seus múltiples
accidents i morts per error.

Simiocracia – Aleix Saló [Hispanoamericà C Sal]
Les causes de la crisi, els antecedents de la crisi, els efectes de la crisi, la
corrupció irracional, el govern disfuncional... Ha arribat la Simiocràcia! Aleix Saló
torna a la càrrega després d’Españistán. En el seu esperat nou llibre t'explica tota
la veritat sense anar-se’n per les branques. No podràs parar de sacsejar l'arbre.
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