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Títol: “Descobrim l'energia” 

Text: Johannes Hirn i Verónica Sanz 

Il·lustracions: Altarriba, Eduard  

Editorial: Joventut, novembre del 2021 

Signatura: I620.9 Hir 

Sinopsi: Tots sabem que l'energia és important, però sabem què és 

exactament? La calor del Sol, el moviment dels nostres cossos, 

l'energia dels rius i oceans, la força del vent..., tot al nostre voltant ens mostra l'energia! En aquest 

àlbum veurem d'on prové l'energia, com ha evolucionat el seu coneixement,  i com l'ésser humà ha 

après a aprofitar-la de maneres diferents per fer que la seva vida sigui més fàcil. També alguns 

revolucionaris invents que podrien proporcionar-nos energia neta, segura i sostenible per al futur, i 

frenar el canvi climàtic. 

 

 

 

Títol: “El Llibre del temps” 

Text i il·lustracions: Guillaume Duprat, Olivier Charbonnel 

Editorial: Zahorí Books, setembre de 2021 

Signatura: I529 Dup 

Sinopsi: El temps es arreu: als rellotges i als ordinadors, però 

també al nostre propi cos i fins i tot quan la Terra gira! Marca 

completament les nostres vides. Però, es el mateix el temps 

mesurat per les màquines que el temps que "sentim"? Ens 

passa igual de ràpid el temps si estem tristos que si estem 

contents? Les respostes de ben segur que et sorprendran! El llibre del temps es una 

aventura única per entendre i jugar amb el Temps i explorar-ne les múltiples facetes. 
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Títol: “Pescadors de plàstics i altres oficis del futur” 

Text: Sofia Erica Rossi i Carlo Canepa 

Il·lustracions: Poli, Luca 

Editorial: Animallibres, novembre 2021 

Signatura: I570 Ros 

Sinopsi: Què vols ser quan siguis gran? Segur que ja ho 

deus haver pensat, però d’aquí a uns anys apareixeran oficis 

encara desconeguts. Et proposem un viatge ple d’imaginació 

sobre com seran les feines del futur, inspirat en la biologia, la 

robòtica i la física. Desperta la teva vocació científica i 

descobreix, alhora, el món que ens espera si no posem fre a 

fenòmens com el canvi climàtic! 

 

 

Títol: “La Pastelería en cómic : 20 recetas al hilo de las 

estaciones” 

Text i il·lustracions: Swan Meralli y PF Radice 

Editorial: Astronave, octubre de 2021 

Signatura: I641 Mer 

Sinopsi: En aquest còmic trobareu 20 receptes molt bones per a 

cuinar en família. La Zoé i l’ Hippolyte, que són dos aprenents de 

cuiner, us ensenyaran com fer pas a pas diferents postres. 

 

 

 

Títol: “Catalunya comarca a comarca : un meravellós atles del 

nostre territori i la nostra cultura” 

Text i il·lustracions: Sanjuan, Jordi 

Editorial: Cossetània Edicions, octubre de 2021 

Signatura: I912(46.71) San 

Sinopsi: Un recorregut minuciós per totes les comarques del 

territori on pobles, fauna, tradicions i gastronomia hi tenen 

cabuda. Un meravellós viatge pel nostre territori i la nostra cultura 

amb 44 mapes il·lustrats de manera magistral.  

 


