ADULTS
Devaluación continua: informe urgente sobre alumnos y profesores
de secundaria – Andreu Navarra [373 Nav] Estudi de la situació de
l’ensenyament secundari als instituts del país, sense recórrer a tòpics. L’autor,
professor de llengua, exposa els escenaris que a diari s’enfronten la majoria de
docents: desmotivació, creixent indisciplina, plans de reforma absurds...

Marte: nuestro futuro en el planeta rojo – Leonard David [523 Dav]
Arribar a Mart és el següent pas en l’aventura de l’exploració del sistema solar.
Però tot plegat desperta molts interrogants que el llibre intentarà resoldre. Com
hi arribarem? Perquè hi volem anar? Què passarà quan hi arribem?

Ártico: la batalla por el Gran Norte – Marcio G. Mian [910.4(98) Mia]
El canvi climàtic afecta tot el planeta, però a la regió de l’Àrtic està provocant una
lluita, soterrada, entre diferents països per aconseguir noves rutes comercials,
enormes fonts de combustible i àmplies regions marítimes amb una gran
producció de peix. L’Àrtic és «una nova Àfrica, un Congo boreal».

El crit – Blanca Busquets [N Bus]
La Judit és a la sala d'espera d’una psicòloga el setembre del 2017. A la mateixa
sala, els peus d'una criatura la tenen obsessionada, perquè li recorden el que va
veure el 17 d’agost a la Rambla de Barcelona. Ella serà la primera de sis
personatges que mostraran les seves vides al lector. Són vides que s'encadenen
sentimentalment.

El Negociado del yin y el yang – Eduardo Mendoza [N Men]
Durant la primavera de 1975 Franco té els dies comptats. A Espanya es respiren
aires de canvi i Rufo Batalla planeja tornar a Barcelona. Quan és a punt d’abandonar Nova York rep una proposta del príncep Tadeusz Mª Clementij relacionada
amb el seu pla per reconquerir el tron de Livònia, un país avui dia inexistent.

La Teva ombra – Jordi Nopca [N Nop]
L'estiu del 2010, en Pere, que viu a Barcelona amb els pares, es distreu amb la
música electrònica, el projecte d'una pàgina web d'oci i cultura i les trobades
sexuals amb la Kate, una violinista anglesa enigmàtica. Però no aconsegueix
treure's del cap la seva exnòvia Laura. Mentrestant, el seu germà gran, un lector
voraç que fa de mestre de primària porta una vida secreta que l'afectarà de ple.

INFANTIL
El teu cos és un tresor: conte per prevenir l'abús sexual – Margarita
García Marqués [I*Gar]
Sabies que el teu cos és un tresor? Vols aprendre com cuidar-lo amb l’Alma i en
David? L’osseta ASPASI us donarà consells sobre com fer-ho. Si volem prevenir o
frenar un abús el més aviat possible, hem de parlar amb els nostres nens.

El camí de la muntanya – Marianne Dubuc [I*Dub]
Una història que ens convida a gaudir de les alegries senzilles del nostre dia a dia
i que ens ensenya la importància de prendre’s el temps per a gaudir-les. Una oda
a la resiliència i a la transmissió del coneixement entre generacions. Ple d’afecte i
significat, pot llegir-se una vegada i una altra sense esgotar mai les possibilitats.

En Serafí i els seus invents meravellosos – Philippe Fix [I**Fix]
En Serafí és un somiador. Creu en la llibertat i en la bellesa. Viu als núvols i té
idees esbojarrades. Però també s’arromanga i treballa dur per fer realitat els seus
projectes fascinants i les seves fantasies.

Star Wars : el despertar de la fuerza – [IC Sta]
De les cendres de l’Imperi Galàctic ha sorgit la Nova Ordre i les ombres i
l’obscuritat planegen altra vegada sobre l’Univers. Pocs estan disposats a lluitar,
liderats per Leia Organa. La seva única esperança és trobar a en Luc Skywalker.

Atles d'aventures: oceans – Emily Hawkins [I551.4 Haw]
Els oceans són essencials per a la vida a la Terra. Però estan en perill. Què
podem fer? Saber-ne més és el primer pas. Submergeix-te a les profunditats de
l'oceà i descobreix criatures marines, increïbles hàbitats i impressionants
esdeveniments subaquàtics.

¿Qué le doy de comer? Una guía para que los más pequeños coman
de forma saludable – Lucía Martínez [613.2 Mar]
Per tal d’afrontar els primers mesos d’alimentació sòlida dels nadons, aquest llibre
està farcit de recursos pràctics i realistes i consells per establir menús setmanals
amb la finalitat que els nostres fills mengin de manera saludable.

MÚSICA – CINEMA – FOTOGRAFIA
Aniquilación – Alex Garland [DVD Ani]
Quan el seu marit desapareix durant una missió secreta per a tornar sense
recordar res, la biòloga Lena s'uneix a una expedició a una misteriosa regió
aïllada pel govern dels Estats Units. El grup, composat per 5 dones científiques,
investiga la zona X, un intrigant lloc controlat per una poderosa força alienígena.

In the End – The Cranberries [CD 2.CRA]
Dolores O’Riordan va enregistrar la veu de la maqueta del que havia de ser el nou
disc del grup irlandès The Cranberries, però la seva sobtada mort va truncar els
plans del grup. Finalment, un any després de la seva mort, la resta de la banda
va acabar el disc i el va publicar com a homenatge.

La última mitología: el mundo según Star wars – Cass R. Sunstein
[778.5 Sun] Star Wars és una font d'interpretació inesgotable per a temes com
la infància, la paternitat, el Costat Fosc, la rebel·lió i la cerca de la pau interior. És
un obra amb la qual podrem entendre millor per què el poble es rebel·la contra
els seus líders, per què prolifera el terrorisme o cap a on pot anar l'economia.

Lazzaro Felice – Alice Rohrwacher [DVD Laz]
Lazzaro, un jove pagès d'excepcional bondat, viu en un petit poblet controlat per
la marquesa Alfonsina de Luna. Allà, els altres pagesos abusen de la seva bondat.
Un estiu coneix la Tancredi, el fill de la Marquesa i entre ells sorgeix una amistat
que farà viatjar en Lazzaro a través del temps i el durà a conèixer el món modern

CÒMIC
Laura Dean me ha vuelto a dejar – Mariko Tamaki [Americà C Tam]
Laura Dean és la noia més popular de l'institut: és encantadora, divertida i
realment preciosa, però té paperetes per a ser la pitjor núvia del món. I si no que
li ho diguin a Freddy Riley! La seva relació intermitent l'està tornant boja, i els
seus amics són incapaços de comprendre per què sempre acaba tornant amb ella.

Intisar en el exilio – Pedro Riera [Hispanoamericà C Rie]
Les peripècies de la vida de Intisar són el resultat dels testimoniatges de desenes
de dones que va conèixer Pedro Riera en els seus viatges a Iemen i Jordània en
2016, però també als que va dur a terme en 2011 durant les revoltes de la
Primavera Àrab a Iemen.

Reiraku – Inio Asano [Japonès C Asa]
Kaoru Fukasawa, un conegut mangaka, comença a entrar en decadència després
de finalitzar la seva primera gran obra d'èxit. Després de decidir separar-se de la
seva dona, qui treballa com a editora per a una altra mangaka, Kaoru es veu
sumit en una voràgine de la qual, a més, no farà res per escapar.
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