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Les peticions de Nadal ja han arribat a la biblioteca. 
Afanya’t si no vols ser l’últim a llegir-les! 

Atipa’t de còmics a la biblioteca: Detectiu Conan, 
Musculman, Naruto, Bleach i Eric Castel  han aterrat als 
nostres prestatges. 

 
Bleach  

Tite Kubo. 
C Kub 

 
Ichigo 

Kurosaki pot 
veure 

esperits i té un contacte 
innat amb el més enllà. 

 
Naruto 
Masashi 

Kishimoto 
C Kis 

 

Naruto 
posseeix un poder amb el 
que ningú no sap fins on pot 
arribar. 

  
Musculman 
Yudetamago. 

C Yud 
 

 
En Musculator, el príncep 
del planeta Múscul, és un 
superhome amb poca 
traça. Aconseguirà arribar a 
ser un autèntic superheroi? 

 
Eric Castel 
R. Reding i F. 

Hugues 
C Red 

 
Reding i Hugues van crear 
Eric Castel, un jugador del 
FCB, en uns moments en 
que ser del Barça no era tan 
fàcil com ara. Si us agrada el 
futbol us ho passareu molt 
bé. 

 

Detectiu Conan 
Gosho Aoyama 

C Aoy 
 
Shinichi Kudo resoldrà, un rere l’altre, els 
casos més difícils. 

 
 

 

 

 

 

Aquest mes 

celebrem el 

bicentenari 

del 

naixement 

de Charles 

Dickens. 

Vine a la 

biblioteca i 

visita’n 

l’exposició. 
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Si t’agrada estar al dia de 
l’actualitat científica ara 
tens al teu abast l’espai 
Ara Ciència  cada dijous 
al diari . Podràs 
trobar-hi respostes a 
algunes de les grans 

incògnites de la ciència i conèixer les 
principals investigacions i descobriments. 

 

Charles DickensCharles DickensCharles DickensCharles Dickens    
 
“There are books of which the 
backs and covers are by far the 
best parts” 
 
 

El dia 7 de febrer es commemora el 
bicentenari del naixement de Charles 
Dickens (1812-1870), un dels escriptors 
britànics més coneguts. Per aquest motiu 
durant aquest mes li dedicarem  una 
exposició on trobarem algunes de les seves 
obres més conegudes: Oliver Twist, A 
Christmas Carol, The Signalman, El grillo 
del hogar i Historia de dos ciudades.   
 
A més, podreu llegir un article d’Elvira Lindo 
publicat a El País el passat 29 de gener 
titulat Lo que no queremos ver , on posa de 
manifest l’essència de la literatura de 
Dickens. 

 

 
 

Los juegos del hambre 
Suzanne Collins 

JN Col 
 

Guerras y desastres 
naturales han reducido a 
EE.UU a doce distritos 
regidos despóticamente 
por el Capitolio. El nº 13 
fue arrasado cuando se 
rebeló. Para recordar al 
resto su obediencia y 
sumisión, instauró los 
Juegos del Hambre. Cada 
año, dos tributos por 
distrito luchan en un 
despiadado "reality" donde 
vivir es el premio final. 
Katniss participa esta vez, 
nos enseña que todos 
somos capaces de lo 
mejor y lo peor, mientras la 
seguimos en un cruel show 
capaz de hacer olvidar 
vidas miserables. 

 

 

 


