ADULTS
Contaminación atmosférica: conceptos, causas, efectos, control –
Federico Velázquez de Castro González [614.7 Vel]
La contaminació de l'aire és un dels grans problemes del nostre temps. El seu
origen es pot remuntar a la Revolució Industrial, i tot i les millores produïdes els
darrers anys encara són moltes les morts prematures que provoca.

La Guerra total: la Segunda Guerra Mundial al descubierto
[9(100)"19" Gue] Llibre que mostra una visió completa i diferent sobre la
guerra més global i mortífera que ha patit la humanitat. S'estudia el paper de les
dones en la lluita, la guerra dels espies, la importància de l'economia a l'hora
d'inclinar la balança de la victòria...

Fantasmas de hielo: la épica búsqueda de la expedición Franklin –
Paul Watson [910.4(98) Wat] El 1845 John Franklin salpava d'Anglaterra
amb l'objectiu de trobar el pas del Nord-oest. A bord de l'Erebus i el Terror
viatjaven uns 130 homes, que mai tornaren a casa. Les expedicions de recerca es
van succeir durant gairebé 160 anys, fins que el 2014 i 2016 trobaren les naus.

L'Alè del drac – Maite Carranza [JN Car]
L'Antoni és un jove amb somnis impossibles per al futur. Un futur que espera
compartir amb la Coia, la seva millor amiga d'infantesa. Són temps il·lusionants
per als revolucionaris reusencs que esperen l'esclat de la Primera República. Però
el destí, tràgic, els juga una mala passada i trunca les esperances de l'Antoni.

Les Costures de l'anell – Oriol Ràfols Rubires [N Raf]
Un segrest, en un rerefons de trames corruptes, posa els protagonistes en una
situació límit, que el lector viurà des de tres òptiques diferents. Res no tornarà a
ser com abans.

La Huella del mal – Manuel Ríos San Martín [N Rio]
En una visita a Atapuerca, un estudiant descobreix que una de les reproduccions
que imiten els enterraments prehistòrics és, en realitat, el cos sense vida d'una
noia. Les pistes apunten a un homicidi ocorregut anys enrere en un altre
jaciment, cas investigat per la inspectora Guzmán i Daniel Velarde, un expolicia
dedicat actualment a la seguretat privada.

INFANTIL
Monstres - Céline Potard [398.4 Pot]
Aquest llibre presenta una increïble galeria de monstres procedents de tot el món.
Descobreix les seves formes estranyes, els seus hàbits extravagants, els seus
hàbitats… i també els seus menjars preferits. Després, amb la teva lupa màgica,
busca’ls a les pàgines on s’han amagat. Emocions garantides!

No hi vull anar! - Elisenda Roca [I**Roc]
En Dan i l'Aina són juganers, divertits i xerraires, però últimament estan
neguitosos perquè s'acosta el gran dia: se'n van de colònies i no saben què els
espera. I si es maregen a l'autocar? I si no els agrada el menjar? I si els fan
dormir sols i a les fosques? Un conte per aprendre a dormir fora de casa.

Nit de misteri al museu - Lucia Vaccarino [I***Vac]
L’Emily està a punt d’anar d’excursió al museu egipci de Londres i està molt
emocionada: finalment podrà passar una mica de temps amb algú especial... Però
ben aviat els problemes del cor cedeixen el pas a una amenaça misteriosa: una
terrible maledicció egípcia sembla atacar el museu!

Catalina y la isla del Cíclope - Miguel B. Núñez [IC Nun]
Com és possible que una nena-rata i un nen-pollastre acabin dins d’un gran
embolic sense ni adonar-se’n? Bé, una mica sí que ho saben perquè ella va ajudar
a un ull molt gran i una cosa porta a una altra i van acabar en una illa plena de
criatures mitològiques!

Hola! dinosaures - Fabien Öckto Lambert [I56.81 Ock]
Sabies que els dinosaures existien molt abans que el teu avi? Aquest àlbum et
permet entrar en un món màgic ple de criatures fantàstiques, però tots els
animals gegants són dinosaures? Quan va començar tot això? Tenen escates o
plomes? L’ou de triceratop feia la mateixa mida que una síndria?

Món amagat. Oceà - Libby Walden [I59.19 Wal]

Els gegants dels mars, els animals més cridaners, els que s'amaguen per defensarse dels predadors, els que habiten als esculls de coral... Tots s’amaguen i hem de
descobrir allò que ens volen explicar. Un llibre amb moltes sorpreses, on cada doble
pàgina i les seves solapes permeten viatjar per les profunditats oceàniques.

MÚSICA – CINEMA – FOTOGRAFIA
Le Fils de Joseph - Eugène Green [DVD Fil]
Vincent és un adolescent criat amorosament per una mre que mai ha volgut dir-li
qui era el seu pare. En descobrir que és fill de l'Oscar Pormenor, un editor
parisenc cínic i egoista, prepara la seva venjança. Però quan coneix en Josep es
replantejarà una alternativa parental.

Viaje al cuarto de una madre - Celia Rico [DVD Via]
La Leonor vol marxar de casa, però no s'atreveix a dir-li-ho a la seva mare.
L'Estrella no vol que marxi, però tampoc és capaç de retenir-la al seu costat.
Mare i filla hauran d'afrontar aquesta nova etapa de la vida en la qual el seu món
en comú trontolla.

Creadores de hits: cómo triunfar en la era de la distracción - Derek
Thompson [78 Tho] Res es torna viral. Si creus que una pel·lícula o cançó va
sorgir del no-res per a convertir-se en un èxit, t'estàs perdent la història real.
Cada èxit té una història secreta de poder, influència, emissores fosques i cultes
apassionats que converteixen alguns productes nous en fenòmens culturals.

París, Lisboa – Salvador Sobral [CD 2. SOB]
Segon àlbum d'estudi del cantant portuguès que es va fer famós en guanyar el
Festival d’Eurovisió amb el tema Amar pelos dois. L’àlbum s’ha gestat entre
aquestes dues ciutats i és una barreja de pop i jazz i tant el títol com la portada
són un homenatge al film de Wim Wenders París, Texas.

CÒMIC
Zetman – Masakazu Katsura [C Kat Japonès]
Jin Kanzaki és un jove amb un gran poder de combat i l'habilitat per a
transformar-se en un superhumà conegut com a ZET. Clar que això no és casual:
va ser alterat genèticament per la corporació Amagi amb la intenció de crear un
ser perfecte que pogués plantar cara als Players, uns despietats monstres.

Stranger things: el otro lado – Jody Houser [C Hou Americà]
Descobreix què li va passar amb en Will durant els successos de la primera
temporada de STRANGER THINGS, la reeixida sèrie de Netflix, en aquest primer
volum dels còmics que emplenaran els buits deixats per la sèrie de TV.

Plutocracia: crónica de un monopolio global - Abraham Martínez [C
Mar Hispanoamericà] Any 2051. La empresa més gran del món aconsegueix
el govern a nivell planetari i el dirigeix com si fos una empresa. En una
plutocràcia ser més ric equival a tenir més poder: no hi ha eleccions sinó juntes
d'accionistes en què el vot depèn de les accions que té cada ciutadà.
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