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SAKAUE, Noriko. Las bases de la costura. Barcelo-
na : Gustavo Gili , 2015     646 SAK 
 

T’agradaria saber cosir i no saps per on comen-
çar? Aquest llibre et servirà de guia per conèixer 
les tècniques imprescindibles que faran que  
puguis crear les teves pròpies peces de roba de 
manera fácil i amena. 

 
STONE, Chris. ¡Magia! : secretos y trucos para 
ser un gran mago. Barcelona : Penguim Ran-
dom House Mondadori , 2015     793.8 STO 
 

En aquest llibre trobem una gran quantitat de 
trucs de màgia que ens permetran impressio-
nar als amics i familiars.  
Utilitzant monedes, cartes, cordes podrem ini-
ciar-nos en el camí que ens ajudarà a conver-
tir-nos en mags de primer ordre. 
Ara només falta practicar i posar-hi il�lusió. 

 

 
ORENSANZ, Toni. El nazi de Siurana. Badalona : Ara 
Llibres, 2016     946.71Siurana ORE 
 

Després de la Segona Guerra Mundial, un nazi fu-
gitiu es va amagar a la inaccessible Siurana, la vila 
del Priorat, on es va fer construir un xalet immens 
i va viure protegit pel franquisme i per uns gossos 
ferotges. Tothom coneixia l’amagatall com el xalet 
del nazi o el xalet del belga. O això explica la lle-
genda del nazi de Siurana. 
Què hi ha de veritat darrera la llegenda? 
En un exercici de periodisme d’investigació, Toni 
Orensanz s’endinsa en els horrors més obscurs del 
segle XX. Una història apassionant sobre nazis a 
Espanya, memòria històrica, fugues sonades i pactes 
de silenci. 

CALPENA, Enric. Barcelona : una biografia. Bar-
celona : Edicions 62, 2015      N(CAL)BAR 
 

La Barcelona que avui coneixem té més de 
2000 anys d’història. Els somnis i ambicions, 
les necessitats i les esperances, les lluites i les 
derrotes de la gent que des del neolític ha 
habitat i construït Barcelona han modelat la 
ciutat, adaptant-se a les noves circumstàncies 
i reinventant-la en cada època. Barcelona  és 
una biografia que dóna compte d’aquest flux 
dinàmic del temps i de la història.  
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• Biblioteques : de l’Escola de Bibliotecàries al llibre electrònic. 
Barcelona : Fundación Carulla, 2015     027 BIB 

 
• BROADBENT, Hablemos de la muerte : claves para ayudar a quie-

nes han perdido a un ser querido. Barcelona : Paidós, 2015     
122/129 BRO 

 
• ALABART, Miquel Àngel. Educació emocional i família. Barcelona : 

Graó, 2016     159.94 ALA 
 
• MINGUET BATLLORI, Joan M. Contra la coolcultura : art i política a 

Catalunya. Barcelona : Els Llums, 2015      351 MIN 
 
• LOZANO , Josefina. Plan de atención a la diversidad. Madrid : Ali-

anza, 2015      37.01 LOZ 
 
• TAMMET, Daniel. La poesía de los números. Barcelona : Blackie 

Books, 2015      51 TAM 
 
• CUEVAS , Olga. Tratamientos naturales al alcance de todos. Bar-

celona : RBA, 2015      613.2 CUE 
 
• SANS, Oriol. La vida láctea : la guía práctica sobre la intolerancia 

a la lactosa. [S.l.] : Amat, 2015      613.2 SAN 
 
• MILES, Kristine. La biblia de los licuados verdes. Barcelona : Gri-

jalbo, 2015     615.8 MIL 
     
• Enfermería clínica : cuidados enfermeros a las personas con 

trastornos de salud. L’Hospitalet de Llobregat : Wolters Kluwer, 
2014    616-08 ENF 

 

• CARPENTER, Novella. La granja urbana. Madrid : Capitán Swing, 
2015    631.1 CAR 

 

• MARTÍNEZ ROBLES, David. De Super Mario a Lara Croft. Palma de 
Mallorca : Dolmen, 2015    681.3 MAR 

 

• WOOD, Brian. Adobe Illustrator CC 2014. Madrid : Anaya Multi-
media, 2015    681.3Adobe Illustrator WOO 

 

 

 

 

 

• GARCÍA ARMADA, Elena. Robots. Madrid : La Catarata : CSIC, 2015    
681.5 GAR 

 

• CASTILLO ANSELMI, Luis. Fontanería básica. Madrid : Starbook : 
2015    689 CAS 

 

• MIRAVITLLAS, Ramon. Els homes i les dones que tenien por del mi-
cro. Vic : Eumo, 2015    82.085 MIR 

 

• GARCÍA MARTÍN, José Luís. Nadie lo diría. Sevilla : Ulises, 2015    
860-94”19” GAR  

 

• MONFORTE, Reyes. Una pasión rusa. Barcelona : Espasa , 2015    
NC(MON)PAS 

 

• MORENO, Eloy. El regalo. Barcelona : Ediciones B , 2015     
     NC(MOR)REG 
 

• ENARD, Mathias. Boussole : roman. [Arles] : Actes Sud , 2015     
     NF(ENA)BOU 
 

• MARTIN, George R.R. El mundo de hielo y fuego : la historia jamás 
contada  de poniente y del Juego de tronos. Barcelona : Giga-
mesh, 2015     JN(MAR)MUN 

 

• PALACIO, R.J. El juego de Christopher. Barcelona : Nube de Tinta, 
2015     JN(PAL)JUE 

 

• PÉREZ-REVERTE, Arturo. La guerra civil contada a los jóvenes. Bar-
celona : Alfaguara, 2015     JN(PER)GUE 

 

• RIORDAN, Rick. Percy Jackson i els déus grecs. Barcelona : Sala-
mandra, 2015     JN(RIO)PER 

 

• JANSSON, Tove. Mumin : la col�lecció completa de còmics. Barcelo-
na : Coco Books, 2015     C(EUR)JAN 

 

 

 

 


