ADULTS
Historias secretas de los árboles – Noel Kingsbury [58.15
Kin]
Els arbres constitueixen la font d'una gran varietat de productes amb un
valor extraordinari per a la humanitat. Podrem descobrir amb quines
fustes teixien els nadius americans, quines fulles tenen propietats
curatives o de quins arbres es pot extreure oli per cuinar.

Estilo Purito – Iván Vega [796.61 Veg]
Joaquim Rodríguez, àlies Purito, no és el ciclista amb millor palmarès. No
ha guanyat cap Gran Volta ni el Mundial i va patir derrotes dramàtiques,
com al Giro del 2012 i la Vuelta del 2015. Abans d'arribar a ser un líder
va haver de picar molta pedra, fent de gregari i treballant pels altres.
Amb tot, el Purito ha estat un dels ciclistes més estimats, admirats,
aplaudits i respectats, tant per l'afició com pels rivals.

Les Milícies antifeixistes de Catalunya – Gonzalo Berger
[9(46.71)"19" Ber] El fracàs del cop d'estat de juliol de 1936 a
Catalunya va desencadenar un procés revolucionari que va sotragar la
legalitat autonòmica i republicana. El Comitè Central de Milícies
Antifeixistes va haver de respondre a l'amenaça militar a les seves
fronteres i a les necessitats de la rereguarda. I aquest difícil binomi
revolució-guerra es va concretar en les columnes de voluntàries i
voluntaris creades durant les primeres setmanes d'enfrontament.

La Retornada – Donatella Di Pietrantonio [N Di P]
Una noia de tretze anys és tornada amb la seva família biològica i ho
perd tot: una casa confortable, les millors amigues, l'estima incondicional
dels pares, o de qui creia eren els seus pares. La nova llar és petita,
fosca, hi ha germans per tot arreu i el menjar és escàs. Però hi ha
l'Adriana, la germana petita, que li obra molt més que la porta de la seva
nova casa.

El Paradís a les fosques – Vicent Usó [N Uso]
Per a Maties Passera la vida consisteix a escalar posicions, sigui al preu
que sigui. Això el durà a posar contra les cordes la relació amb la seva
esposa i la seva pròpia mare. Aquest serà el detonant que farà emergir el
passat fosc de la família. Els secrets que han modelat la seva vida es
materialitzaran de forma sobtada i ningú podrà controlar-ne els efectes
devastadors.

Muerte contrarreloj – Jorge Zepeda Patterson [N Zep]
Marc Moreau és un ciclista de segona fila en un equip que corre el Tour
de França, i el responsable que Steve Panata, company d'equip, sigui un
dels millors ciclistes del moment. Panata és una estrella mundial i un dels
favorits per guanyar la propera edició del Tour de França. Sols hi ha un
problema: algú està intentant eliminar als aspirants més prometedors fer
aconseguir el mallot groc.

INFANTIL
La meva família – Glòria Fort [I*For]
Tots tenim una família i totes són diferents. Saber-ho és entendre-ho i els
més petits viuen aquesta gran diversitat amb normalitat, però alguns
també amb alguns dubtes. El conte, de cartró i cantells arrodonits, amb
il·lustracions clares i senzilles, normalitza la diversitat i destaca el
caràcter acollidor de la família. El conte de la diversitat familiar per als
més petits!

Goteta - Stéphanie Joire [I*Joi]
El cicle de l’aigua en un llibre acordió, perquè les vint-i-sis pàgines que
ressegueixen el viatge lúdic i poètic de la gota protagonista són
extensibles. Els textos breus i imaginatius juguen amb l’entonació gràcies
a les rimes internes. Les il·lustracions permeten entretenir-se una bona
estona reconeixent objectes, animals i paisatges mentre se segueix el
viatge de la Goteta, des del seu núvol fins al mar i de tornada cap al cel.

Mil diabluras – Jürg Schubiger [I**Sch]
Quan Luci va entrar a l’aula estava clar que ell no era un nen com tots els
altres. Ell era un diable que venia directament de l’infern. Què hi estava
fent allà si sentia tanta nostàlgia? En Luci estava fent el seu aprenentatge
a la petita vila: hauria de provocar mil entremaliadures. I només
aleshores podria tornar a casa.

I tu, què fas contra el canvi climàtic? – Joan Olivares
[I***Oli]
A la classe es parla del canvi climàtic i els perills que comporta. En Valeri i
l’Elvira, ajudats per l’àvia Balbina, troben més d’una trentena de fórmules
a l’abast de tothom per afrontar el canvi climàtic: apagar els llums,
estalviar aigua, menjar productes de proximitat, rebutja l’ús de bosses de
plàstic... Cal despertar la consciència d’amics i coneguts!

Que sonen els versos! – Fina Girbés [IP833 Gir]
La poesia, com la música, és el millor acompanyament per a arrodonir
moments especials de la vida, o els més simples: la pluja, el silenci, la
màgia... Versos recitats en veu alta, a soles, dalt de la cadira, amb la
complicitat de la família, o amb amics i companys. La lectura del poemari
convertit en un esclat d’energia i il·lusió.

L’espai – Jennifer Daniel [I52 Dan]
L’espai és extraordinàriament grandiós, amb distàncies tan colossals que
costen d’entendre i el planeta Terra és només una taca minúscula situada
en el sistema solar d’una galàxia que és una dels milers de milions de
galàxies que hi ha dins de l’univers. Aquest llibre desxifra alguns dels
misteris de l’espai. Vols descobrir els secrets de l’univers a la velocitat de
la llum?
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