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Per saber-ne més

Tu super cerebro 

és sobre tots els 

secrets de l'òrgan 

més increïble de 

tots: aprèn, 

s'enamora...però 

també et fa prendre 

males decisions i 

recompensa les 

teves addiccions

"Bitcoin" té un 

doble objectiu: 

ensenyar el 

llenguatge de 

programació i 

desenvolupar el 

pensament 

computacional per 

programar amb 

Scratch i més

Les memòries d'un 

dels psicòlegs 

contemporanis més 

influents del món, 

Martin Seligman, 

ens convida a 

recórrer la seva 

vida fins al present, 

una exposició 

d'idees sobre la 

vida mental

La indústria de la 

felicitat afirma que si 

controlem totalment 

els nostres impulsos 

tindrem èxit. Però, no 

volen convèncer-nos 

que la pobresa és 

únicament 

responsabilitat 

nostra?

Una de les obres 

filosòfiques més 

decisives, però 

també com una de 

les més difícils de 

comprendre. L'autor 

reconstrueix el 

contingut del primer 

llibre de 

Wittgenstein

La caiguda de la 

població portarà 

molts beneficis, 

però no tot són 

bones notícies, 

l'escassetat de 

treballadors 

debilita l'economia 

i imposa unes 

exigències en la 

salut pública

Carson es remunta a 

l'origen de la vida, 

lligada a l'aigua i 

proposa un recorregut 

fascinant per tots els 

aspectes de la ciència 

marina a un 

captivador estudi 

sobre el procés de 

formació dels oceans

Dues setmanes 

abans de morir, 

Sacks va preparar 

aquest volum, de 

diverses temàtiques 

al voltant d'una 

pregunta central: 

què és el que ens 

configura com humà

La tolerància és un 

concepte clau per al 

bon fer de la nostra 

societat. Tots som 

diferents. De fet, 

mai estarem del tot 

d'acord. I és per 

això que la 

tolerància és 

essencial: evita 

enfrontaments i 

guerres

Ens ensenya els elements per 

interpretar millor els missatges 

que emeten els altres. A més, 

ens proposa un pla per aprendre 

a controlar de manera conscient 

la nostra comunicació

La sordesa afecta a més d'un milió de 

persones. El 98% utilitzen el llenguatge 

de signes per comunicar-se. Amb 

aquest llibre aprendràs el vocabulari 

bàsic, la cultura i història de la 

comunitat sorda
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Col·lecció local

Per als amants dels horts

¡Aperitius súper fàcils per 

a principiants! Per als 

negats de la cuina i amants 

de les reunions d'amics. 

Receptes senzilles 

explicades de manera molt 

visual pas a pas

70 delicioses receptes 

acolorides i saboroses amb 

cúrcuma: tes, deliciosos 

smoothies, sopes 

nutritives. Per treure el 

màxim profit a la cúrcuma i 

cuidar-te cada dia

Les petites joies 

gastronòmiques poden ser 

exquisides i senzilles de fer. 

Escollint els ingredients bàsics 

i tenint una mica d'imaginació, 

aconseguiràs resultats 

espectaculars

Dels creadors de simplíssim, 

arriba l'últim gran èxit 

mundial dels llibres de cuina. 

Un mètode infal·lible per 

cuinar en només 2 hores tots 

els menús de la setmana, 

estalviant temps i diners

Recopilació 

de tots els 

poetes del 

Maresme des 

del segle XVI 

fins a l'any 

2000

Per conèixer 

aspectes 

importants de 

dues de les 

personalitats més 

potents del segle 

XX, des de 

l'evolució 

ideològica 

d'Espriu fins a les 

motivacions de 

l'activisme de 

Colomines

És un recull dens i 

estrictament fidel a 

les fonts 

folklòriques, sense 

retoc i sense falseig. 

Conté 238 cançons, 

de les quals 210 

duen la melodia 

corresponent

Per commemorar el 

cinquantenari de la 

mort de Sara 

Llorens, s'inicià la 

publicació de la 

col·lecció "L'Obra de 

Sara Llorens". Un 

recull de narracions 

populars que 

l'autora va aplegar 

entre 1901 i 1905

Us endinsarà a la 

història d’una 

família històrica 

de Dosrius, els 

Vallmajor. Una 

família de les 

grans, de les que 

podia parlar de tu 

a tu, fins i tot, 

amb els senyors 

feudals

Si se't posa la pell de 

gallina quan veus 

com s'enfilen els 

castellers, si et 

sembla increïble com 

mantenen l'equilibri i 

pugen fins l'alçada 

d'un campanar i si 

vols conèixer tos els 

seus secrets, aquest 

és el teu llibre

T'agradaria conrear 

les teves pròpies 

verdures i 

hortalisses, però no 

tens espai a casa? 

Les parets i les 

superfícies 

verticals dels petits 

jardins i terrasses 

ofereixen 

excel·lents 

oportunitats

Des d'una 

terrassa al repeu 

de la finestra o el 

taulell de la 

cuina, qualsevol 

espai és 

susceptible 

d'esdevenir un 

mini hort 

disposat a omplir 

les nostres cases 

i els nostres plats 

de verd

Aquest manual 

pràctic reuneix tots 

els coneixements 

necessaris per 

posar en marxa un 

hort, des del 

substrat, les eines i 

les tècniques de reg 

i cultiu, fins a les 

cures específiques 

de cada hortalissa
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Parcs naturals

Per educar

Aquí es trobarà des 

d'esglésies d'estil 

romànic, castells o 

monestirs 

medievals, edificis 

nobles modernistes 

o noucentistes, fins 

les construccions 

més modestes

Aquí es trobarà amb 

l'oferta cultural i 

gastronòmica del 

Parc, una visió 

global del conjunt, 

una narració des del 

dolmen de Pedra 

Gentil cap al present, 

i vint-i-vuit itineraris

Aquest volum recull 

vint-i-tres de les 

comunicacions que 

es van presentar a la 

jornada, agrupades 

en cinc seccions: 

geologia, geografia, 

botànica, zoologia i 

patrimoni històric

Les activitats 

desenvolupades en 

el marc del Pla i els 

treballs 

independents estan 

proporcionant molta 

informació sobre el 

funcionament dels 

sistemes naturals

Aquest conte és el 

divuitè de la col·lecció 

«Ciutat i natura». 

Descobrirem els cims, 

els pobles i la història 

del Montnegre, així 

com les diverses 

classes d'arbres i 

més, d'una forma 

divertida i didàctica

L'objectiu d'aquesta 

publicació no és 

altre que fomentar 

al màxim el 

coneixement en 

totes les disciplines 

que tenen a veure 

amb aquests espais 

naturals protegits

«A tots els nens i 

nenes els agrada 

llegir, però molts no 

ho fan perquè no han 

après a fer-ho bé», 

l'autor proposa un 

nou mètode per 

potenciar la capacitat 

de comprensió 

lectora

Per informar al 

personal educador 

sobre les 

característiques del 

Síndrome de Tourette

amb possibles 

estratègies, evitar 

certs errors, i 

facilitar-los un 

progrés adequat

L'autor va impulsar un 

projecte a la natura per 

la preservació dels 

aiguamolls de 

l'Empordà. Durant 

quinze dies, la 

convivència i el treball 

conjunt van modificar 

les actituds i les idees 

dels participants

"El nostre tracte amb 

els nostres néts 

també té un paper 

actiu en el seu procés 

educatiu. Per això, 

hem de col·laborar 

amb els pares, hem 

d'adaptar-nos-hi, 

crear una sintonia i 

obrir-nos a un món 

canviant”

L'autor dirigeix el 

programa d'oci 

nocturn alternatiu 

(POA) «La nit és 

Jove». Pretén fer 

balanç i anàlisi 

d'aquests: Com i per 

què van sorgir?, En 

quina mesura estan 

sent eficaços? I més

El professor ha de 

fomentar per sobre de 

tot l'empatia: escoltar, 

respectar, i animar 

l'alumne a expressar 

les seves emocions, 

siguin aquestes bones 

o dolentes. En 

definitiva, fer de l'aula 

un lloc on se senti 

segur, valorat i estimat

Narrativa

En el primer terç del 

segle xx, les dones 

havien de ser l'àngel 

de la casa. Matar 

l'àngel agrupa sis 

textos sobre aquest 

concepte. Woolf 

assenyala com n'és de 

difícil canviar la 

mentalitat

«Escric perquè de 

sobte m’he adonat 

que tot el que estimo 

morirà» Així 

comença el dietari 

que Villatoro va 

escriure en les 

últimes setmanes de 

vida de la seva mare

Un tribut a la naturalesa de la 

poetessa guardonada amb 

l'últim Premi Cervantes. En 

ells es rendeix un sentit 

homenatge a la natura al 

mateix temps que a la paraula

Per fi en un mateix llibre l'obra 

i la vida d'un autor genial que 

va superar la pobresa, la fam i 

la guerra durant els pitjors 

moments de l'Espanya del 

segle XX defensant-se amb 

una única arma: el riure

Aquest és un llibre 

sobre una família 

francesa que als anys 

vuitanta solia passar 

les vacances en una 

autocaravana, una 

casa amb rodes, 

recorrent Itàlia, 

Portugal, Espanya, 

Grècia i altres països
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Per als còmic addictes

I si la mare doctora 

del seu fill malalt amb 

dermatitis empitjora 

cada dia? Malalties 

per a les quals ni ella 

ni altres especialistes 

trobaven solució, van 

trobar la solució en el 

menjar

Els microbis que viuen 

a la vagina tenen un 

paper clau en la salut. 

Saber com funciona 

ajuda a prevenir o 

curar un gran ventall 

de dolències. Tot 

explicat amb un toc 

d'història, de 

fascinació i de poesia

Un llibre amb humor per viure 

sense dolor. L'autora dedica 

aquest llibre a totes les dones amb 

els ossos desencaixats que volen 

viure sense dolor. Per a totes les 

dones que volen cuidar-se

L'autor proposa 

innovadores 

solucions 

terapèutiques 

basades en la 

«experiència 

emocional correctiva» 

per tractar 

específicament els 

trastorns en el 

subjecte

Després de marcar tendència a tot el 

món amb el mètode Ikigai, ara ens 

ensenya que cada moment de la 

nostra vida, com ara la cerimònia 

del te, és un instant únic, que no es 

podrà repetir mai més

Contempla 

l'estremidor retorn de 

Thanos! La guerra ha 

esclatat, i ho ha fet en 

dos fronts: la Terra i 

l'espai, amb Los 

Vengadores i els 

Illuminati, amb Los 

Inhumanos entrant en 

escena

Han passat tres anys 

des de que Batman va 

vèncer a Lex Luthor. 

Ara, l'exèrcit de la filla 

de Superman, es 

prepara per conquistar 

la Terra i transformar-la 

en el seu nou món, però 

Batman ha mort

A temps per al 

Sorprenent 

Spiderman de Nick 

Spencer, arriba 

l'aclamada obra amb 

què va irrompre a la 

Franquícia aràcnida! 

Els pitjors enemics 

de Spiderman

Les classes de 

combat són avorrides. 

Però què dius! No 

m'he perdut cap dels 

seus vídeos contra 

Bridget! El pitjor ha 

estat l'examen 

sorpresa, em quedo 

sense veure el 

guapíssim d'en Denis

"Com és possible 

sentir tan pròxima 

a una persona que 

es troba tan lluny?" 

Mia ha trobat una 

feina que li agrada, 

però se sent 

nostàlgica pels 

records de Grace, 

de qui ni tan sols 

va poder 

acomiadar-se

Després de 'El cotxe 

de Intisar', explica la 

terrible situació que 

travessa Iemen amb 

el seu sentit de 

l'humor, i algun 

accés de ràbia, 

mentre intenta 

convertir-se en una 

dona lliure i 

independent

Per als poliglotes

La ciutat ha canviat 

molt des de principis 

d'aquest segle, però 

la seva gent és el 

mateix. Ofereix 

imatges divertides i 

vívides de la vida 

quotidiana d’aquests 

neoyorquins

En Conway vol 

guanyar diners 

construint cases en un 

cementiri antic, a l’illa 

d’Haití. Només hi ha 

un vell que encara 

visita el cementiri; 

però ell té amics, 

morts, sota terra

Aquesta guia conté el 

més important: els 

elements essencials 

per a una 

comunicació bàsica. 

Un conjunt de frases 

imprescindibles per a 

"sobreviure" mentre 

s'està a l'estranger

Un recurs divertit i útil per a 

qualsevol persona interessada 

en aprendre japonès. Aquest 

diccionari d'imatges inclou les 

1.500 paraules i frases 

japoneses més útils juntament 

amb el significat anglès

Conèixer la sintaxi de la llengua 

equival a comprendre com 

s'organitza el pensament i com 

s'expressa de manera clara i 

correcta. Conèixer i dominar-ho és 

imprescindible per l'aprenentatge
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Novel·la romàntica i chick lit

Novel·la biogràfica i feminista

Novel·la policíaca

Una apassionant 

crònica sobre les 

ignorades primeres 

parlamentàries de 

la democràcia 

espanyola. Ara més 

que mai, la societat 

en el seu conjunt 

necessita models i 

referents

Aquest llibre recull 

els pensaments de 

cent catalanes sobre 

l'art. Una festa dels 

sentits i del 

pensament, amb 

dones que han 

marcat el seu temps 

i que han alçat la veu 

per fer evolucionar 

la societat

Certamen literari on els vins i els 

Clàssics Penedès adquireixen un 

protagonisme singular a partir 

d’integrar-se en relats eròtics. Les 

bases incorporen vocabulari del 

món vitivinícola i més

Dotze mesos, una noia, milers de 

motius pels quals no ha de 

enamorar-se d'ella. Víctor Pastor és 

el noi del calendari, se suposa que 

és el millor home d'aquest país i, 

què ha fet ell? Canviar de continent

Dues històries en un sol llibre 

"La novia desafiante" i "La 

caricia del víkingo". Elgiva serà la 

prova més difícil per en Wulfrum. 

El cor d'en Wulfgar s'havia fet de 

gel, però Anwyn li està desfent 

Un excel·lent retrat de la societat 

victoriana de la pionera de la 

novel·la feminista. Després de 

perdre als seus pares, les germanes 

arriben al poble de Deerbrook i un 

rumor els hi canviarà la vida.

Un home decideix 

emprendre una 

campanya anònima 

de masclisme 

extrem per provocar 

un canvi radical, 

arriscant-se a perdre 

a la dona que 

estima, la líder del 

moviment feminista.

Michael acaba de sortir de la presó 

gràcies a Phil, un detectiu que ha 

mogut els fils per a què li retirin la 

denúncia. Però vol que li torni el 

favor, i el pressiona perquè l'ajudi 

a donar un últim cop

Lisbeth Salander està preparada per a la 

batalla final contra l'única persona que, 

sent idèntica a ella, és la seva oposada en 

tot: la seva germana Camilla. Però aquesta 

vegada, la Lisbeth prendrà la iniciativa

A l'agost de 2005, molt abans dels 

crims de la vall del Baztán, una jove 

Amaia intentarà avançar-se a un 

assassí en sèrie. Però una trucada 

de la seva tia Engrasi despertarà en 

Amaia antics fantasmes de la seva 

infància

Un matí de tardor, l'inspector Caldas 

rep la visita d'un home alarmat per 

l'absència de la seva filla. Aviat 

comprovarà que, en la vida com en el 

mar, la més plàcida de les superfícies 

pot amagar una corrent devastadora.

Quan la policia troba uns ossos, 

està convençut que es tracta de les 

restes d'una nena desapareguda 

deu anys abans, encara que 

aquests ossos pertanyen a una 

nena de l'Edat de Ferro.

Van ser un grup unit i alegre, i els 

agrada reunir-se de tant en tant. 

Quan es deslliga una tremenda 

tempesta de neu el grup queda 

completament aïllat. Un d'ells serà 

la víctima. L'altre l'assassí.
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Una oportunitat 

laboral porta la 

Maria a un poblet de 

França, on trobarà la 

veritat de qui és ella 

i què vol fer amb la 

seva vida. És un 

relat d’humor i 

sensibilitat

Totes les famílies 

guarden secrets. 

Aquesta novel·la 

explica la història de 

tres generacions d'una 

família de províncies, 

des dels turbulents 

anys de la guerra civil 

fins al règim 

franquista

Una novel·la tràgica, 

cínica i en certa 

manera còmica. 

Mentre l’Addie es 

mor, a tota hora sent 

la remor del martell 

amb el què el seu fill 

gran, li va construint 

el taüt, mentre ella 

agonitza

Narra la història 

d’amor de la Tish i 

en Fonny, dos joves 

afroamericans. Les 

seves vides, però, 

fan un gir inesperat 

quan en Fonny és 

acusat de violació i 

ha d’entrar a la 

presó

Guanyador del premi 

Pulitzer 2018, és una 

història brillant, 

escrita amb un humor 

intel·ligent i 

protagonitzada per un 

personatge que es fa 

estimar. L'Arthur 

viurà situacions 

fascinants a Nova 

York, París, Berlín, el 

Marroc o Kyoto

Abans que Darwin 

escandalitzés al món 

sencer, ja havia algú 

que buscava. A les 

platges plenes de 

fòssils, Mary i 

Elizabeth, tindran el 

mateix objectiu: revelar 

la història secreta del 

nostre passat

Des de que Geraldine

i John es van 

divorciar, no es 

veuen. Malgrat això, 

la mort de la seva filla 

a Espanya els 

obligarà a conèixer-se 

de nou per buscar al 

seu nét, l'existència 

del qual ignoraven

Un llibre directe 

concís, visceral, com 

la vida que ens ha 

tocat viure. On no hi 

sobren paraules, per 

molt que incomodin. 

Relat que ens 

enganxarà des de la 

primera pàgina i ens 

remourà la 

consciència

Conjunt de relats 

molt breus que giren 

en torn de diversos 

temes de la realitat 

quotidiana, amb uns 

personatges que van 

des del bevedor fins 

a l’escriptor

Aquesta és una 

novel·la 

d'aprofundiment 

psicològic de quatre 

dones, del seu món 

interior. Ara, amb 

seixanta anys, es 

preguntaran què han 

fet amb la seva vida

En un país en guerra 

viuen dos germans, 

Claus i Lucas. Tot i la 

barbàrie en què viuen, 

intentaran posar remei. 

Els diferents camins 

que acaben triant al 

final de la guerra 

marcaran les seves 

vides per sempre

Un dia apareixen tres 

emigrants ofegats. Per 

no espantar als 

turistes tothom fa 

silenci, menys el 

mestre del poble. Així, 

l´aparició d´un estrany 

comissari despertarà 

les suspicàcies dels 

autòctons

Set relats d'ironies 

subtils i atmosferes 

aterridores que ens 

induiran a la por del 

cel. Descobrirem les 

motivacions, les 

pors i els secrets 

més obscurs dels 

seus protagonistes

«Després de Palmeras 

en la nieve, El latido 

de la tierra és la meva 

novel·la més 

personal.» Alira no 

sap si mantenir-se 

fidel als seus orígens, 

quan una misteriosa 

desaparició pertorba 

la calma

«L'art del 

comandament era 

tractar amb la 

naturalesa 

humana, i ell havia 

dedicat la seva 

vida a aprendre-ho. 

Aquells homes 

feien olor de fems 

de cavall, cuir, oli 

d'armes, suor i fum 

de llenya.»
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Una filla i una mare 

morta cohabitant dos 

mons 

paral·lels. Segueix les 

vicissituds d'una 

família a Mallorca, 

amb uns personatges 

que, seguint l’instint 

del sexe i l’enveja, 

viuen i moren alhora

Narra els orígens del 

nazisme i com la llavor 

del mal ja estava en la 

seva educació. Tot 

succeeix en un 

campament paramilitar 

on ocorrerà un 

misteriós crim

Novel·la 

autobiogràfica de 

Boschwitz. Otto és 

jueu. Després de la Nit 

dels Cristalls 

Trencats, comprova 

que els seus familiars 

han desaparegut. 

Tractarà de fugir 

d'Alemanya i anar-se'n 

a l'estranger

Després de la 

separació dels pares i 

la mala adaptació a 

l’institut, la Berta es 

troba malament. No 

deixa passar els 

sentiments menys pel 

David i en 

Domènec. Què 

l’empeny a voler fugir 

d’aquest món?

Candela és una dona 

de quaranta i pocs 

anys amb una vida 

normal, acostumada a 

la solitud, 

observadora i amb un 

àcid sentit de l'humor. 

Ella il·luminarà 

qualsevol penombra

Les emocions 

contingudes, la societat 

de la seva Irlanda natal i 

l'estret lligam de Tóibín

amb Barcelona i 

Catalunya, són alguns 

dels temes que utilitza 

per explicar l'ànima 

humana

Instruït en l'ofici, pel 

seu pare, des de nen, 

l'espera un 

prometedor futur en 

la talla de pedres 

precioses. Però la 

seva vida 

experimenta un tomb 

quan coneix a Isabel, 

la filla d'un aristòcrata 

vingut a menys

Ni la ingesta 

contínua de morfina, 

ni treballs insòlits, 

aconseguiran 

esborrar de la ment 

les experiències 

viscudes a l’estudi 

fotogràfic del 

sanatori de Sant 

Gervasi

L’escultor, que fuig 

del seu passat, 

decideix marxar a un 

altre poble. Allà, el 

mossèn li fa un 

encàrrec peculiar: 

restaurar una estàtua 

de marbre que 

representa el a 

Jesucrist i dotar-lo 

de sexe

11 de setembre de 

2001. Un avió impacta 

contra el World Trade 

Center. Uns 

personatges 

deambulen astorats 

per una escena que 

encara no saben fins 

a quin punt afectarà 

la història

Quan al Park

augmenten la 

violència i la 

presència policial, la 

sensació de fatalitat 

s'imposa i el lector 

sent bategar a la boca 

de l'estómac la 

precipitació de la 

tragèdia.

Un calorós dia 

d’estiu, tot el poble 

rebrà la visita de la 

Reina Juliana. Quan 

la monarca està a 

punt d’entrar al 

cotxe per marxar, 

acaricia la galta de 

la nena i ofereix la 

mà a l’Anna Kaan.

Obra guanyadora del 

XXX Premi Literari 

Vila d'Ascó. Jordi 

Orriols és confinat a 

la Guinea Equatorial. 

Allà el sorprendrà 

trobar-hi una colònia 

de catalans que 

cerquen noves 

oportunitats i l'amor

Amb una veu que ja 

no cantava, que ja ni 

tan sols xerrava com 

la de l’ocell xerraire, 

home sense cap punt 

d’animalitat, vaig 

deixar de poder-me 

expressar.

Pot una màquina 

arribar a entendre i 

jutjar la complexitat 

moral de les 

decisions d'un ésser 

humà? La història ha 

canviat i Alan Turing 

ha aconseguit crear 

els primers éssers 

humans sintètics.
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Novel·la de ficció

L'esperada segona part de 

Furyborn. Immersa en un gran 

escàndol palatí, Rielle s'ha 

d'enfrontar a proves d'enorme perill 

per a demostrar si és ella la Reina 

Solar que la profecia anunciava

Chicago 1931. L'alcohol està 

prohibit i els gàngsters s'han fet els 

amos de la ciutat. És possible que 

triomfi l'amor en un ambient així, ple 

d'assassinats i venjances? Annie i 

Júnior ho descobriran

En Josef, jueu a l'alemanya nazi, 

Isabel, que ha de fugir de Cuba i en 

Mahmoud de Síria, viuen en 

èpoques diferents però necessiten 

un refugi. Les seves històries 

acabaran per entrellaçar-se

Marina ha descobert que el seu 

cor ja no li pertany, ja no és 

propietària d'ell. S'ha enamorat 

d'Eugenio. Per què es va 

allunyant dels seus amics? Per 

què Eugenio imposa sempre la 

seva voluntat?

L'Escola d'Artefactes i Oficis 

acull, en el Londres victorià, els 

joves més brillants. L'Àgata és 

una jove inventora, i un assassí 

roba ànimes amb un artefacte

D’un matrimoni de llibreters neix 

un fill de paper amb serpentines 

per cabells i llàgrimes de confeti. 

Gràcies a la papiroflèxia, té

l’habilitat de transformar-se en 

qualsevol cosa. Podrà sobreviure 

en el nostre món?

Frank i Edna troben la llar l'un en l'altre. 

Frank va conèixer aviat la solitud, va 

trobar la seva família a Innocència, la 

seva mare adoptiva, i l'Edna va 

presenciar com la seva s'esquerdava

Tercera entrega de "A todos los chicos

de los que me enamoré". Lara està 

gaudint del seu millor any, però  ha 

d'escollir una universitat, i això pot donar 

un tomb en la seva relació amb Peter

Novel·la juvenil

La família que investiga 

unida, resol els casos unida. 

L'agència de detectius ha 

perdut a Nora, la filla gran del 

matrimoni. Un dia es 

presenta el Sr. Guzmán, que 

també té un fill desaparegut.

Aquesta novel·la és 

l'epopeia d'una dona 

valenta en un món que mai 

tornaria a ser el mateix. És 

la història d'Mariela, una 

infermera espanyola que 

arriba a París en 1918.
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Dvd’s

Drama

Romàntica

Aventures

Policíaca

Bèl·lic 

Fantàstica

Terror

Comèdia
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Per als més petits

NOVETATS iNFANTILS

Per als mitjans

Petits lectors

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 si es 

maregen a l'autocar? I si 

no els agrada el menjar?

La Bet és una nena 

carinyosa, divertida i amb 

autisme. Ens explicarà 

quines són les 

peculiaritats que la fan ser 

diferent i única, i com la 

podem ajudar en el seu dia 

a dia. Us enamorarà!

Una història d'autosuperació i 

creixement personal plena de 

misteri, acció... i pedalades! L'avi 

de la Zoe l'inscriu a «La Cursa 

dels Déus», però és un complot 

per fer desaparèixer als nens

La cadena alimentària 

com mai l'has vist! Un 

àlbum de gran 

intel·ligència que 

combina amb habilitat la 

cruesa de la natura, la 

poesia de la vida i 

l'humor escatològic

Una preciosa llegenda popular 

del Japó adaptada en aquest 

conte, que parla sobre la 

importància de guardar amb zel 

els secrets, que et transportarà a 

una altra època i un altre temps

La llegenda del tresor 

dels càtars diu que 

existeix un tresor 

magnífic que a dia d'avui 

segueix sent un misteri. 

Si tu trobessis un tresor, 

què t'agradaria que fos?
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NOVETATS iNFANTILS
Per als més grans

Per aprendre

El Roc, el Dragos, la Lola i la 

Berta, especialistes en 

Internet i xarxes socials, 

s'endinsaran per les Terres de 

l'Ebre i ens descobriran els 

valors d'aquest territori i com 

els afectará el canvi climátic

Ets a primera fila d'un concert de 

Lady Gigi, la teva estrella del pop 

preferida.Tot d'una, li falla la veu. 

Era una playback! On és 

l'autèntica? Hauràs de seguir 

investigant per descobrir-ho

La Mariona i en Roger, quan 

arriben a la mansió de la seva 

àvia, descobreixen que en 

realitat és una pirata! A més, 

podràs conèixer els 

protagonistes de les 

llegendes de bona part de la 

costa catalana

Aprèn a animar els teus 

propis personatges amb 

Scratch. Aquesta guia a tot 

color, fàcil de seguir, 

t'ensenya pas a pas les 

quatre fases principals del 

disseny d'animació

Per què donem per fet moltes 

de les accions increïbles que 

realitza el nostre cervell? Es 

presenten 52 activitats, 

experiments i models per fer 

en família i ajudar-nos a 

entendre com funciona el 

cervell

Un còmic que aborda amb 

humor els temes relacionats 

amb la pubertat que tanta 

vergonya dóna parlar amb 

els pares. Aquest matí al 

cole m'ha passat una cosa 

increïble! Se'm veien dos 

boletes. Quina vergonyaaa!

Missatges enviats a l'espai, un 

viatge a Mart i la recerca de vida 

en altres planetes. I moltíssimes 

idees més per descobrir un 

univers enorme i misteriós, en 

què el nostre planeta no és més 

que un diminut punt

En aquest "monstruari" hi 

trobaràs aquells 

personatges populars que 

"viuen" al costat de casa 

nostra segons la tradició 

popular i que fan que la 

imaginació dels més petits 

es dispari

Descobreix les seves 

formes, 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
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Racó de famílies

Per als amants dels còmics

Si com a pare desconeixes 

eines com Whatsapp o bé no 

saps com utilitzar l'ordinador, 

difícilment seràs conscient 

dels riscos que comporten i 

no podràs ajudar-los a 

navegar de manera segura

Els pares es desgasten en 

interpretar les conductes 

excessives dels menuts com si 

d'insolència es tractés. I si 

haguessin altres causes? 

Els descobriments de la 

neurofisiologia aporten un nou 

enfocament
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