ADULTS
Administrativos de corporaciones locales – F. Martos [352.0 Mar]
Sembla que la crisi s'acaba i les diferents administracions públiques comencen a
convocar oposicions. Amb aquest llibre, totalment actualitzat i que consta de 2
volums et podràs preparar per una plaça d'administratiu a les corporacions locals.

Português em foco. níveis A1/A2 – Luísa Coelho [435 Coe]
Vols aprendre idiomes? A la biblioteca t'ho posem fàcil. Tens a la teva disposició
tota mena de documents per aprendre com més idiomes millor. En aquest cas és
un llibre per aprendre portuguès, una llengua d'origen llatí amb moltes
semblances amb el català.

Roma [91(026)(45) Rom]
Encara no has fet les vacances i no saps on anar? A la biblioteca tenim un ampli
fons de guies de viatge que es renoven periòdicament. Et proposem Roma, la
ciutat eterna, però són molts els indrets on pots passar els teus dies de vacances.

El Templo del jazmín – Corina Bomann [N Bom]
La fotògrafa Melanie Sommer està preparant el seu pròxim casament quan el seu
promès pateix un greu accident que el deixa en coma. Incapaç d'afrontar aquesta
situació, Melanie escapa al camp per trobar consol en la seva besàvia Hanna, la
qual aprofita per explicar-li episodis fins aleshores secrets de la seva vida.

Cor de cirera – Cathy Cassidy [JN Cas]
Una sèrie encantadora i plena de sorpreses! La Cherry, l’Skye, la Coco, la
Summer i la Honey. Cinc noies, cadascuna amb una història diferent per explicar.
Quina serà la teva preferida? La Cherry acaba de mudar-se amb el seu pare a una
casa nova on l’esperen una mare i quatre germanes noves. L’embolic està servit!

Batecs – Javier Ruescas [JN Rue]
Què pot passar entre dos desconeguts que estan separats per milers de
quilòmetres? Què poden saber l'un de l'altre per les fotos que pengen i els textos
que escriuen? I per què cada cop que reben un missatge els batecs del cor se'ls
acceleren?

INFANTIL
Cepillo – Pere Calders [I* Cal]
Història d’un nen que es queda sense gos perquè aquest s’ha menjat el barret del
seu pare i a casa decideixen donar-lo al jardiner. Quan el protagonista s’adona
que ja no hi és sent que el necessita i comença a buscar un substitut. Després de
buscar i buscar decideix que sigui un raspall, i sabeu què? El raspall està viu!!

La Nuna sap llegir la ment - Orit Gidali [I* Ori]
A la Nuna li han dit que té cames de flamenc i això no li ha agradat gens. A
través d’unes ulleres descobrirà que les persones no diuen el que pensen, o
pensen el que diuen o pensen el que diuen que pensen. Una història explicada
amb humor i sentit de la realitat que llança una proposta original per a la
ressolució proactiva i superació dels conflictes quotidians.

Entrega especial - Philip C. Stead [I* Ste]
La Sandi vol enviar una mascota a la seva tia, que viu quasi completament sola.
La mascota en qüestió és un….elefant. Però com pot enviar un animal tan gran?
Per correu? Necessita massa segells. El portarà ella mateixa utilitzant diferents
tipus de transports. Aconseguirà portar l’elefant a la seva tia?

El lladre d'entrepans - Patrick Doyon [I** Doy]
El Martí està molt content amb els entrepans que porta a l’escola. Són boníssims!
Però un dilluns li roben l’entrepà. I és el seu preferit! Tot empipat decideix buscar
el culpable que li fa passar tanta gana. A mesura que la setmana avança, cada
cop troba més sospitosos i els entrepans continuen desapareixent. Fins que…

Fred, l’amic imaginari - Eoin Colfer [I** Col]
Una història singular, divertida, i irresistible. Sabies que a vegades amb una mica
d’electricitat, o la sort, o fins i tot la màgia , pot aparèixer un amic imaginari? Un
amic imaginari com en Fred, que surava com una ploma al vent fins que en Sam,
va desitjar tenir-ne un i junts van començar una amistat única i molt especial.

Missió (gairebé) impossible - Llort & Macip [I** Llo]
L’Arman, en Tim i tota la colla han d’ajudar la Rosvita, una amiga de la Lij que viu
al país veí de Katxatxof. Necessitaran el Transmutador Distanciatiu i el poder
secret de l’Arman per resoldre un misteri amb un lladre nocturn, uns documents
comprometedors, un polític corrupte i un complot internacional. Aconseguiran els
objectius que es proposin? Què té a veure tot això amb la mare de la Lij?

MÚSICA – CINEMA – FOTOGRAFIA
Truman – Cesc Gay [DVD Tru]
Julián rep la visita inesperada del seu amic Tomás que viu a Canadà. Els dos
amics al costat de Truman, el seu gos fidel, compartiran al llarg de quatre
intensos dies moments emotius i sorprenents, provocats per la difícil situació que
està travessant Julián.

Més enllà de les paraules – Animal [CD 2. ANI]
Disc debut del grup liderat pel músic de Sant Quirze del Vallés Sr.Smizz, format
per músics de diversos racons de Catalunya. Combina el romanticisme elegant
amb un cert esperit canalla, pop, reggae i soul desinhibit. Un so cosmopolita que
et convida a ballar i unes lletres que parlen del que passa mentre fas altres plans.

33 revoluciones por minuto –Dorian Lynskey [784 Lyn]
Una història detallada de la cançó protesta, un dels gèneres musicals que millor
han definit el segle XX. Per l’autor, l'obra fundacional d'aquest gènere és "Strange
Fruit" que Billie Holiday va interpretar per primera vegada en 1939. En aquesta
cançó es reunien la qualitat musical i la denúncia d'una situació ignominiosa.

Bron. 1a Temporada – Charlotte Sieling [DVD Bro]
Martin, suec, i Saga, danès, són dos policies que creuaran els seus camins en un
crim comès al pont que uneix ambdós països, a la frontera. Plegats començaran
una recerca que els durà a intentar atrapar un misteriós assassí que pretén
mostrar a la societat els majors problemes que sofreixen els seus ciutadans.

CÒMIC
El cielo sobre Berlín – Sebastiano Toma [C Tom Europeu]
Còmic basat en la pellícula homònima de Wim Wenders, un dels èxits
internacionals més importants del cinema alemany. Daimiel i Cassiel són dos
àngels que vaguen pel Berlín de la postguerra. Damiel és infeliç i després de
conèixer la Marion, una bella trapezista, se n’enamora i desitjarà convertir-se en
humà, sacrificant la seva immortalitat.

Ms. Marvel, 2 –G. Willow Wilson [C MsM Americà]
El segon volum de la sèrie sorpresa de l'any. La Kamala explora la seva herència
inhumana a través del més inesperat membre de la seva raça: Mandíbules! Totes
les noies volen una mascota, però potser aquest sigui massa complicat de
manejar. I a més, el dia de Sant Valentí ha arribat, que Kamala passarà amb en
Loki, el Déu de les Mentides!

Miniblogger – Georgina Gerónimo [C Ger Hispanoamericà]
Es pot viure d'un blog de moda? És fàcil? Em pagaran per assistir a
esdeveniments? A qui no li agradaria que li regalessin roba per omplir infinitament
l'armari? A la Miniblogger, sí. La nostra protagonista és una noia superficial i
vanitosa que somia amb ser una bloguera famosa i viure del conte. Però realment
ser bloguera és viure amb l’esquena dreta?
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