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ROURA, Núria. Detox sen para estar sanos por 
dentro y bellos por fuera. Barcelona : Urano, 
2015      613.2 ROU 
 
Aquest llibre ens parla de l’estil de vida SEN
(saludable, energètic  i nutritiu). Portar aquest 
estil de vida és més fácil del que sembla.  
L’alimentació és fonamental per al correcte fun-
cionament de tots els òrgans del cos. 
L’estil de vida SEN ens torna la salut i la vitalitat 
per a poder sentir-nos plens d’energia tot el dia. 

 
GALLARDO, María. María cumple 20 años. Bil-
bao : Astiberrii , 2015     C(ESP)GAL 
 
Gairebé vuit anys de la publicació de “María y 
yo” i Miguel Gallardo torna a mostrar la mirada 
de la seva filla (amb trastorn de l’espectre au-
tista) i la seva relació amb el món. 
“María cumple 20 años” és un còmic amb for-
ma de diari que explica les vivències i històries 
viscudes durant el mes i mig de vacances 
d’estiu que estan junts. Ara la María ha crescut 
i és una adolescent. 

 

 
TAYLOR, Kathryn. La decisió. Barcelona : Ediciones 
B, 2015     N(TAY)DEC 
 
Ben Sterling no acaba d’entendre’s a ell mateix: 
des de la seva arribada a Daringham Hall la seva 
vida ha fet un tomb, no només perquè la seva fa-
mília, durant tant de temps perduda, el rep amb 
una gran amabilitat i, contra tot pronòstic, a la se-
va finca anglesa, sinó també perquè els seus senti-
ments per la veterinària Kate l’han agafat per sor-
presa. 
D’aquesta manera continua el segon volum de la 
trilogia Daringham Hall, l’obra amb que es presen-
ta davant els lectors en català l’alemanya Kathryn 
Taylor. 

ALEXIÉVICH, Svetlana. La guerra no tiene rostro 
de mujer. Madrid : Debate, 2015      
940.53/.54 ALE 
 
Guanyadora del premi Nobel 2015, Svetlana 
Alexiévich ens presenta els records de moltes 
de les dones que van combatre a les fileres del 
exèrcit rus durant la Segona Guerra Mundial. 
Aquestes dones expliquen la crua realitat de la 
guerra i com les va  arribar a transformar. 

FEBRER 16 



 
 
 
• DOHRENWEND, Anne. Salir del armario. Barcelona : Medici, 2015     

159.92 DOH 
 
• ESLAVA GALÁN, Juan. Avaricia. Barcelona : Destino, 2015      
    179(46) ESL 
 
• BARÓ, Teresa. Manual de comunicación personal de éxito. Barce-

lona : Paidós, 2015     316.7 BAR 
 
• MARTÍN DE POZUELO, Eduardo. Objetivo : califato universal : cla-

ves para comprender el yihadismo. Barcelona : La Vanguardia, 
2015     329 MAR 

 
• AMBLÀS, Sílvia. Guía práctica para estudiar en el extranjero. Bar-

celona : Planeta, 2015      378 AMB 
 
• CLEGG, Brian. 50 temas fascinantes de la física cuántica : que 

invitan a reflexionar. Barcelona : Blume, 2015      530.1 CLE 
 
• KOVACS, Francisco. El libro de la espalda. Barcelona : Temas de 

Hoy, 2015     616.7 KOV 
     
• OBAACHAN, Annie. Amigurumi : 25 animalitos creados con gan-

chillo. Barcelona : Elfos, 2015    646 OBA 
 
• SUÑÉ, Carles. No sin mi barba. Barcelona : Lunwerg, 2015     
     646 SUÑ 
 
• RODRÍGUEZ DE SEPÚLVEDA MAILLO, David. Internet para mayores. 

Madrid : Ra-Ma, cop. 2015    681.3 ROD 
 
• MEDINA MEDINA, Nuria. Programación orientada a objetos con 

Java : “la novela”. San Fernando de Henares : Libros RC :  2015    
681.3Java MED 

 
• 50 principios y estilos significativos de la arquitectura. Barcelo-

na : Blume, 2015    72.01 CIN 
 
 
 

 
 
 
 
 
• THORSPECKEN, Thomas. Urban sketching. Barcelona : Gustavo Gili, 

2014    741 THO 
 
• ROCHE, Elena. Scrapbooking. Madrid : Oberon, 2015    746 ROC   
      
• CLARET, Joan. Claret : el món de Joan Claret. Barcelona : Fundació 

Vila Casas , 2015    75Claret CLA 
    
• YOUNG, Jennifer. Publica y comparte tus mejores fotos. Barcelo-

na : Océano, 2015    778.3 YOU  
 
• MEDINA, Jaume. Albert Manent i Carles Riba : dues personalitats 

del nou-cents. Barcelona : Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
2015    849.9.09Manent MED  

 
• GALLARDO, Saturnina. El tiempo entre suturas. Barcelona : Plaza 

Janés , 2015    NC(GAL)TIE 
 
• PONIATOWSKA, Elena. Querido Diego, te abraza Quiela. Madrid : 

Impedimenta, 2014     NC(PON)QUE 
 
• SCHNITZLER, Arthur. El professor Bernhardi. Tarragona : Arola, 

2015     T SCH 
 
• LUPANO, Wilfrid. Un océano de amor. Barcelona : Reservoir Docs, 

2015     C(EUR)LUP 
 
• YOSHIZUMI, Wataru. Cappuccino. Barcelona : Planeta deAgostini, 

2015     C(MAN)YOS 
 
 

 


