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Castells: una història d'èxit – Miquel Botella [394 Bot]
Més de cent colles i de mil actuacions anuals, castells mai vistos,
presència a la TV i la premsa escrita, a revistes especialitzades, a les
xarxes i a la universitat. Els castells han fet una ascensió meteòrica, en
trenta anys han passat de l'àmbit comarcal a ser declarats Patrimoni
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

Res és imposible – Kilian Jornet [796.52 Jor]
Jornet ha aconseguit el que semblava impossible. Però res és fruit de
l’atzar. Ha explorat el límits de la resistència humana, i les seves proeses,
són difícils de superar. A Res és impossible ens encoratja a fer realitat els
nostres somnis, a córrer amb passió i llibertat i, sobretot, a gaudir de la
muntanya.

Història mundial de Catalunya – Borja de Riquer (dir)
[9(46.71) His]
Llibre d’història rigorós i alhora divulgatiu, ordenat per dates clau, en el
qual un centenar d'historiadors i experts en cada època i matèria ens
ofereixen un retrat de com Catalunya s’explica amb el món i, també, del
que Catalunya ha aportat a Europa i al món des de la Prehistòria fins als
temps contemporanis.

La Cova dels dies – Marc Artigau i Queralt [JN Art]
La nit en què la Júlia fa divuit anys, el seu avi mor. El matí de
l’enterrament, quan busca la documentació per a la funerària, la Júlia no
troba el DNI, ni cap factura a nom seu, ni cap document... Sembla que
l’home no hagi existit mai. A partir d’aquí, comença una aventura per
descobrir qui era en realitat.

Los Treinta apellidos – Benjamín Prado [N Pra]
Juan Urbano, professor de literatura i detectiu ocasional, és contractat
per un membre d'una família dedicada als negocis foscos perquè trobi els
descendents d'una filla secreta del besavi. Urbano haurà d'esquivar la
resistència dels altres membres del clan, que no volen compartir el seu
imperi amb una nova hereva.

Istanbul, Istanbul – Burhan Sönmez [N Son]
Tancats dins d’una cel·la subterrània d’Istanbul quatre homes esperen els
seus interrogadors. Per fer més suportable el temps combaten el silenci
compartint històries plenes de tendresa i dolor, bastint un relat coral que
gira sempre al voltant de la ciutat que els empresona.

INFANTIL
Som aquí! Notes per viure al planeta terra – Oliver Jeffers
[I*Jef]
Llibre de coneixements que l'autor va escriure per explicar al seu fill com
és el planeta on ha anat a parar, el planeta Terra; i per tant explica tota
la diversitat, els contrastos i la vida què hi pot trobar, perquè per estimar
i cuidar la Terra s'ha de conèixer. Un llibre per a totes les edats.

Contes per estimar-te millor – Àlex Rovira [I**Rov]
L’autoestima és l’eina més important amb què comptem per circular
feliços per la muntanya russa de la vida. Les 35 històries que integren
aquest llibre ensenyen a cultivar aquest poder des de la infantesa,
despertant la imaginació, l’humor, la resiliència, l’amor i l’acceptació del
que som, com un far que permetrà als infants ser persones segures.

Árboles - Piotr Socha [I58.15 Soc]
Mai més tornaràs a mirar els arbres amb els mateixos ulls: saps que es
camufla entre les seves branques, per què el seu aspecte és diferent en
cada estació, per què algunes espècies es consideren sagrades, quin és
l’arbre més alt que l’estàtua de la llibertat i com es pot construir una casa
dalt d’un arbre...

Papallones: petits poemes musicals de Joana Raspall Carles Cuberes [CD 710CUB]
El cd consta d’onze poemes de Joana Raspall amb música original per ferlos propers i atraients per als infants. Parlen de la natura i dels animals
però també de l’amistat, el respecte, l’autoestima, els somnis...versos
emocionals que permeten connectar amb les petites coses importants de
la vida.

24 senyals per descobrir un àlien - Juliana Muñoz Toro
[I***Mun]
A dins del pare hi viu un àlien que el controla i fa coses que no
m’agraden: es comporta com si fos d’un altre planeta. Escridassa la mare
i a mi gairebé no em parla. Tota l’estona té gana. No li agrada anar a
passejar ni res del que fa la gent. No té amics. El seu pla és conquerir el
món i ha de començar amb nosaltres.

Dones úniques: relats de dones d'aquí que no podràs
oblidar - Montse Barderi [I92 (46.71) Bar]
Aquest llibre està protagonitzat per dones d’aquí, dones catalanes d’una
forma oberta i plural o simplement perquè tenen una relació important
amb aquest territori. Dones d’àmbits diferents (arts, ciència, lletres,
esports, activisme...) i de totes les èpoques i condicions
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