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ACCIÓ
Títol: Asalto al tren Pelham 1 2 3 / directed by Tony Scott ;
screenplay by Brian Helgeland ; based on the novel by
John Godey
Info publicació: Madrid : Sony Pictures, DL 2009
Descripció física: 1 disc òptic (DVD) (102 min)
Intèrprets principals: Denzel Washington, John Travolta,
John Turturro
País i any de producció: Estats Units d'Amèrica, Regne
Unit, 2009
Resum: Homes armats segresten un vagó del metro de
Nova York, mantenint els passatgers com a ostatges a
canvi d'un rescat, i convertint un dia de treball normal per
Walter Garbe en un enfrontament amb el cervell del
segrest
Idioma: Versió original en anglès i doblada en castellà i
català. Subtítols en castellà, anglès i portuguès
Localització: 791.4 ASA-DVD
Títol: Terminator salvation / directed by McG ; written by
John Brancato & Michael Ferris
Info publicació: Madrid : Columbia Pictures, cop. 2009
Descripció física: 1 videodisc (DVD) (110 min.)
Intèrprets principals: Christian Bale, Sam Worthington,
Anton Yelchin
País i any de producció: Estats Units d'Amèrica,
Alemanya, Regne Unit, Itàlia, 2009
Resum: Ambientada després de l'Apocalipsi, l'any 2018,
John Connor és l'home destinat a liderar la resistència
humana contra Skynet i al seu exèrcit de Terminators.
Però el futur per al qual Connor ha estat preparat i en el
que creu és alterat en part per l'aparició de Marcus Wright,
un estranger que té com a últim record haver estat al
corredor de la mort. Connor ha de decidir si Marcus ha
estat enviat des del futur o rescatat del passat. Al mateix
temps que Skynet prepara el seu atac final, Connor i
Marcus s'embarquen en una odissea que els porta al
centre d'operacions de Skynet, on descobreixen el terrible
secret que s'amaga darrere de la possible aniquilació de la
raça humana.
Idioma: Versió original en anglès i doblada en castellà i
català. Subtítols en castellà, anglès i portuguès
Localització : 791.4 TER-DVD
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Títol: Transformers / a directed by Michael Bay ;
screenplay: Alex Kurtzman, Roberto Orci
Info publicació: [Madrid] : DreamWorks, cop. 2007
Descripció física: 1 videodisc (DVD) (138 min)
Intèrprets principals: Kevin Dunn, Michael ÒNeill, Julie
White
País i any de producció: Estats Units d'Amèrica, 2007
Resum: El 2003 va ser llançada la sonda Beagle Mars
Rover. Ens van dir que s'havia estavellat. La seva última
transmissió va ser classificada com d'Alt Secret. Aquell va
ser l'únic avís que ens van donar. Ara les races
alienígenes rivals dels Autobots i els Decepticons han
portat el seu enfrontament a la Terra, i el futur de la
humanitat està en perill. És la seva guerra, però és el
nostre món! Apassionant saga dels Transformers, uns
gegantins éssers androides (robots amb sentiments)
vinguts d'un llunyà planeta, que han d'ocultar seva identitat
com a cotxes, avions i diversos tipus d'artefactes
electrònics mentre lliuren una èpica batalla per salvar la
Humanitat.
Idioma: Versió original en anglès i doblada en castellà.
Subtítols en anglès i castellà
Localització: 791.4 TRA-DVD

DRAMA
•
Títol: Good / a film by Vicente Amorim
•
Info publicació: Barcelona : DeAPlaneta : SAVOR, DL
2009
•
Descripció física: 1 videodisc (DVD) (95 min)
•
País i any de producció: Regne Unit, 2008
•
Nota general: Basat en l'obra de C.P. Taylor
•
Intèrprets principals: Viggo Mortensen, Jason Isaacs, Jodie
Whittaker
•
Resum: John Halder és un home bo i honrat amb
problemes personals que es resolen de sobte quan
accepta fer un petit favor a un poderós polític. És professor
de literatura a l'Alemanya dels anys 30 i publica una
novel·la en què explora les seves circumstàncies familiars i
defensa l'eutanàsia. Diversos polítics fan servir el llibre per
donar suport a la propaganda governamental, i la carrera
de Halder com a escriptor s'enlaira gràcies a una optimista
corrent de nacionalisme i prosperitat. Un bon dia John es
desperta i descobreix que, com tants altres alemanys, s'ha
convertit en un nazi.
•
Idioma: Versió original en anglès i doblada en castellà.
Subtítols en castellà
•
Localització: 791.4 GOO-DVD
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Títol: Líbero / un film di Kim Rossi Stuart ; soggeto e
sceneggiatura Linda Ferri ... [et al.]
Info publicació: L'Hospitalet de Llobregat : Filmax, DL 2009
Descripció física: 1 disc òptic (DVD) (106 min)
País i any de producció: Itàlia, 2008
Intèrprets principals: Alessandro Morace, Kim Rossi Stuart,
Barbora Bobulova, Marta Nobili
Resum: Dos nens i el seu pare formen una estranya
família després de ser abandonats per la dona més
important de les seves vides: la seva mare i muller. Per a
tots tres, en aquesta llar incompleta, s'ha instaurat una pau
rutinària. Però quan la mare reapareix, s'altera el precari
equilibri de la família, removent-el dolor enterrat. Davant
aquesta situació, Tommy, de tan sols 11 anys, es veu
forçat a creuar la immensa però fina línia entre la infantesa
i la maduresa, convertint-se en suport clau per al seu pare,
que s'acaba enfonsant.
Idioma: Versió original en italià i doblada en català i
castellà. Subtítols en castellà
Localització : 791.4 LIB-DVD
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Títol: El Secreto de Joe Gould / dirigido por Stanley Tucci ;
guión de Howard A. Rodman ; basado en la obra de
Joseph Mitchell
Info publicació: Barcelona : Lauren, DL 2004
Descripció física: 1 videodisc (DVD) (108 min)
Intèrprets principals: Ian Holm, Stanley Tucci, Patricia
País i any de producció: Estats Units d'Amèrica, 2000
Resum: Història real de dos homes, un dels quals explica
la història de l'altre: el famós escriptor del The New Yorker,
Joseph Mitchell i el bohemi de Nova York, Joe Gould. Era
una època on els artistes i els escrits es reunien sovint en
una àrea de la ciutat coneguda com Greenwich Village, i
una època en què Joseph Mitchell estava publicant alguns
dels seus millors treballs. Un dia, l'escriptor de veu suau,
coneix Joe Gould. Nascut al nord i educat a Harvard,
l'esparracat Gould és un erudit dels carrers de Nova York.
Idioma: Versió original en anglès i doblada en castellà.
Subtítols en castellà i anglès.
Localització : 791.4 SEC-DVD
Títol: La Sombra del poder / directed by Kevin MacDonald
; screenplay by Matthew Michael Carnahan, Tony Gilroy,
Billy Ray
Info publicació: Madrid : Universal, DL 2009
Descripció física: 1 disc òptic (DVD) (121 min)
Intèrprets principals: Russell Crowe, Ben Affleck, Rachel
McAdams i Helen Mirren
País i any de producció: Estats Units d'Amèrica, Regne
Unit, França, 2009
Resum: L'atractiu i impertorbable congressista Stephen
Collins representa el futur del seu partit: per la seva
honradesa ha estat elegit president del comitè que
supervisa les despeses de Defensa. Tots esperen que
representi el seu partit en la propera carrera cap a la
presidència. Fins que algú assassina brutalment a la seva
ajudant / amant i els secrets s'escapen del seu amagatall.
McCaffrey té la dubtosa fortuna de ser un vell amic de
Collins i que el seu cap sigui totalment despietada i l'enviï
a investigar el cas. Mentre segueix la pista de l'assassí
amb l'ajuda de la seva companya Della, descobreix una
tapadora que amenaça de fer tremolar les estructures del
poder de la nació.
Idioma: Versió original en anglès i doblada en castellà i
italià. Subtítols en castellà, anglés i portuguès, croat,
holandès, grec, hebreu, romanès i eslovè
Localització: 791.4 SOM-DVD

FANTÀSTIC / CIÈNCIA-FICCIÓ
•
Títol: District 9 / directed by Neill Blomkamp ; written by
Neill Blomkamp and Terri Tatchell
•
Info publicació: [S.l.] : Sony, DL 2009
•
Descripció física: 1 videodisc (DVD) (108 min.)
•
Intèrprets principals: Sharlto Copley, Jason Cope, Nathalie
Boltt
•
Resum: Ens situem en un futur no molt llunyà on una raça
extraterrestre instal.lada a la Terra és obligada a viure en
barris marginals. La seva sort canviarà quan trobin a un
esperit afí a un agent del govern que és exposat a la
biotecnologia. Els fets succeiran a Sud-àfrica.
•
Idioma: Versió original en anglès i doblada en castellà.
Subtítols en castellà, anglès i holandès
•
Localització: 791.4 DIS-DVD
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Títol: Watchmen / directed by Zack Snyder
Info publicació: Madrid : Paramount Home Entertainment,
cop. 2009
Descripció física: 1 videodisc (DVD) (155 min)
Intèrprets principals: Malin Akerman, Billy Crudup,
Matthew Goode, Carla Gugino
Basat en la novel·la gràfica de Dave Gibbons
País i any de producció: Estats Units d'Amèrica, 2009
Resum: Ambientada en uns hipotètics Estats Units de
1985 en què els superherois disfressats són part de
l'estructura de la societat i en què el "Rellotge de
l'Holocaust Nuclear", que mesura la tensió entre els EUA i
la Unió Soviètica, assenyala permanentment cinc minuts
per la mitjanit. Quan un dels seus antics companys és
assassinat, el fracassat però no per això menys decidit
vigilant emmascarat Rorschach es proposa descobrir un
complot per matar i desacreditar els superherois del
present i del passat. Quan es reuneix amb la seva antiga
legió d'enemics del crim (un estrafolari grup de
superherois retirats, dels quals només un té veritables
poders), Rorschach percep una inquietant conspiració a
gran escala vinculada al seu passat comú i amb
catastròfiques conseqüències per al futur. La seva missió
és tenir cura de la humanitat, però ... qui té cura dels
Watchmen?
Idioma: Versió original en anglès i doblada al castellà.
Subtítols en anglès i castellà
Localització: 791.4 WAT-DVD
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Títol: La Guerra de las galaxias : una nueva esperanza /
escrita y dirigida por George Lucas
Info publicació: [Madrid] : Twentieth Century Fox, cop.
2006
Descripció física: 2 videodiscs (DVD) (236 min)
Intèrprets principals: Mark Hamill (Luke Skywalker),
Harrison Ford (Han Solo), Carrie Fisher (Princess Leia),
Alec Guinness (Ben (Obi-Wan) Kenobi)
País i any de producció: Estats Units d'Amèrica, 1977
Resum: Els cavallers Jedi han estat exterminats i l'imperi
governa la galàxia amb mà de ferro. Un petit grup de
rebels s'ha atrevit a resistir i ha robat els plànols secrets
de l'arma més potent de l'imperi, l'estació de combat
l'Estrella de la Mort. El servidor de major confiança de
l'Emperador, Darth Vader, ha de trobar els plànols i
localitzar la base rebel oculta. La princesa Leia, líder rebel
capturada, envia un senyal de socors que és interceptada
per un simple granger, Luke Skywalker. Luke accepta el
desafiament de rescatar la princesa i ajudar els rebels a
enderrocar l'Imperi
Idiomes: castellà, anglès I alemany. Subtítols: castellà,
anglès, alemany i alemany per a sords
Localització: 791.4 GUE-DVD
Títol: El Imperio contraataca / escrita y dirigida por George
Lucas
Info publicació: [Madrid] : Twentieth Century Fox, cop.
2006
Descripció física: 2 videodiscs (DVD) (245 min)
Intèrprets principals: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie
Fisher
País i any de producció: Estats Units d'Amèrica, 1980
Resum: És una època fosca per a la revolta. Després del
devastador atac de l'Imperi a la seva base de gel al
planeta gelat de Hoth, els rebels són dispersats per la
persecució imperial. Luke Skywalker troba al misteriós
mestre Jedi Yoda en els pantans de Dagobah, mentre Han
Solo i la princesa Leia s'escapen a la flota imperial i
arriben a la bella ciutat als núvols de Bespin. En un intent
de convertir a Luke al costat fosc, el malvat Darth Vader
tendeix una trampa al jove Skywalker. Enmig d'un ferotge
duel a espasa làser amb el Senyor dels Sith, Luke
s'enfronta a l'horrible veritat sobre el llegat dels Skywalker
Idiomes: castellà, anglès i alemany. Subtítols: castellà,
anglès, alemany i alemany per a sords
Localització: 791.4 IMP-DVD
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Títol: El Retorno del Jedi / escrita y dirigida por George
Lucas
Info publicació: [Madrid] : Twentieth Century Fox, cop.
2006
Descripció física: 2 videodiscs (DVD) (257 min)
Intèrprets principals: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie
Fisher
País i any de producció: Estats Units d'Amèrica, 1983
Resum: Luke Skywalker i la princesa Leia han de viatjar a
Tatooine per alliberar Han Solo i s'infiltren a l'infame bastió
de Jabba The Hutt, el gàngster més temut de la galàxia.
Units de nou, els rebels s'alien a una tribu Ewoks per
combatre contra les forces imperials als boscos de la lluna
d'Endor. Mentrestant, l'Emperador i Darth Vader conspiren
per convertir a Luke al costat fosc i el jove Skywalker està
decidit a revifar l'esperit dels Jedi dins del seu pare. La
Guerra Civil Galàctica culmina amb l'enfrontament final,
quan les forces rebels s'agrupen per atacar l'aparentment
indefensa i inacabada segona Estrella de la Mort, en una
batalla que marcarà el destí de la galàxia.
Idiomes: castellà, , anglès i alemany. Subtítols: castellà,
anglès, alemany i alemany per a sords
Localització: 791.4 RET-DVD

COMÈDIA
•
Títol: Noche en el Museo 2 / dirección Shawn Levy ; guión
Robert Ben Garant y Thomas Lennon
•
Info publicació: Madrid : 20th Century Fox, DL 2009
•
Descripció física: 1 disc òptic (DVD) (105 min.)
•
Intèrprets principals: Ben Stiller, Amy Adams, Owen
Wilson
•
País i any de producció: Estats Units d'Amèrica, Canadà,
2009
•
Resum: Aquesta vegada la nit serà al museu de
Washington DC, el Smithsonian. Aquest lloc alberga els
més importants recursos històrics conservats als Estats
Units. Un conjunt d'artefactes del Museu d'Història Natural
estan guardats en caixes per enviar al Museu
Smithsonian. Serà llavors quan comencin una infinitat
d'aventures.
•
Idioma: Versió original en anglès i doblada en castellà,
italià, rus i ucraïnès. Subtítols en castellà, anglès, italià,
rus, ucraïnès, estoni, letó i lituà
•
Localització: 791.4 NOC-DVD

POLICÍAC
•
Títol: Enemigos públicos / screenplay by Ronan Bennett
and Michael Mann & Ann Biderman ; directed by Michael
Mann
•
Info publicació: [Madrid] : Universal, 2009
•
Descripció física: 1 disc òptic (DVD) (143 min)
•
País i any de producció: Estats Units d'Amèrica, 2009
•
Nota general: Basada en el llibre de Bryan Burrough
•
Intèrprets principals: Johnny Depp, Christian Bale, Marion
Cotillard
•
Resum: Història del llegendari bandoler de l'època de la
Gran Depressió, John Dillinger, el carismàtic atracador de
bancs. Ningú era capaç de detenir Dillinger i la seva
banda. No hi havia presó que se li resistís. Gràcies al seu
encant personal i a les seves agosarades fugues era
aplaudit per gairebé tot el món, des de la seva nòvia Billie
fins a l'home del carrer que no sentia cap simpatia pels
bancs que havien enfonsat el país en la depressió.
•
Idioma: Versió original en anglès i doblada en castellà i
italià. Subtítols en anglès, castellà, italià, croat, hebreu,
portuguès, eslovè i romanès
•
Localització: 791.4 ENE-DVD

BIOGRÀFIC / HISTÒRIC
•
Títol: El Desafío: Frost contra Nixon / directed by Ron
Howard ; screenplay by Peter Morgan
•
Info publicació: Madrid : Universal, cop. 2009
•
Descripció física: 1 disc òptic (DVD) (116 m.)
•
País i any de producció: Estats Units d'Amèrica, 2008
•
Intèrprets principals: Michael Sheen, Frank Langella, Kevin
Bacon
•
Durant els tres anys següents a haver de deixar la Casa
Blanca, Nixon va mantenir un total silenci sobre els fets.
L'estiu de 1977, l'expresident va acceptar concedir una
única entrevista i contestar a preguntes sobre el seu
mandat i de l'escàndol Watergate que va acabar amb la
seva presidència. Nixon va escollir David Frost com a
confessor televisiu, segur que podria amb l'alegre
presentador britànic. L'equip de Frost no estava segur que
el periodista fos capaç de dur a Nixon on volia. Però quan
van començar a rodar, la batalla va començar.
•
Idioma: Versió original en anglès i doblada en castellà i
italià. Subtítols en anglès, italià, castellà, croat, hebreu,
portuguès i eslovè
•
Localització: 791.4 DES-DVD

DOCUMENTALS
•
Títol: Grandes hazañas bélicas
•
Info publicació: [Madrid] : BBC : Océano, cop. 2007
•
Descripció física: 10 discs òptics (DVD)
•
Resum: Missions impossibles, herois desconeguts i grans
gestes de la humanitat en els diferents conflictes bèl·lics
mundials.
•
Localització: 355.42 GRA, 1-10-DVD

INFANTILS
•
Títol: Harry Potter y el misterio del Príncipe / directed by
David Yates ; screenplay by Steve Kloves ; based on the
novel by J.K. Rowling
•
Info publicació: [S.l.] : Warner Bros, cop. 2009
•
Descripció física: 1 videodisc (DVD) (147 min)
•
Intèrprets principals: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma
Watson
•
País i any de producció:Regne Unit, Estats Units
d'Amèrica, 2009
•
Resum: Amb setze anys complerts, en Harry comença el
sisè curs a Hogwarts. Malgrat els ferris controls de
seguretat que protegeixen l'escola, dos alumnes són
brutalment atacats. Dumbledore sap que s'acosta el
moment, anunciat per la Profecia, en què Harry i
Voldemort s'enfrontaran a mort: L'únic amb poder per
vèncer el Senyor Forces del Mal s'acosta ... Un dels dos
ha de morir a mans de l'altre. L'ancià director demanarà
l'ajuda d'en Harry i junts emprendran perillosos viatges per
intentar debilitar l'enemic, per la qual cosa el jove mag
comptarà amb l'ajuda d'un vell llibre de pocions pertanyent
a un misteriós príncep, algú que es fa dir Príncep Mestís.
•
Idioma: Versió original en anglès i doblada en castellà i
català. Subtítols en castellà i portuguès, Codificat per a
sords en anglès
•
Localització: I791.4 HAR(MIS)-DVD
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Títol: Ice age 3: el origen de los dinosaurios / dirigida por
Carlos Saldanha ; guión de Michael Berg... [et al.]
Info publicació: Madrid : Twentieth Century Fox, DL 2009
Descripció física: 1 videodisc (DVD) (93 min)
País i any de producció: Estats Units d'Amèrica, 2009
Resum: Scrat encara segueix intentant apoderar-se de la
seva esmunyedissa gla ; Manny i Ellie esperen el
naixement del seu mini-mamut; Diego el tigre es planteja si
s'està tornant un tou i Sid el mandrós es fica en problemes
quan crea la seva pròpia família fictícia raptant tres ous de
dinosaure. Amb l'objectiu de rescatar l'incorregible Sid, la
colla s'endinsarà en un món subterrani misteriós on es
toparan amb dinosaures, lluitaran contra la flora i fauna,
correran embogits, i coneixeran la implacable mostela d'un
sol ull caçadinosaures, anomenada Buck.
Idioma: Versió original en anglès i doblada en castellà,
català i italià. Subtítols en castellà, anglès i italià
Localització: I791.4 ACE-DVD
Títol: Monstruos contra alienígenas / directed by Rob
Letterman, Conrad Vernon ; screenplay by Maya Forbes &
Wally Wolodarsky and Rob Letterman
Info publicació: Madrid : DreamWorks, DL 2009
Descripció física: 1 videodisc (DVD) (90 min)
País i any de producció: Estats Units d'Amèrica, 2009
Resum: Quan a la californiana Susan Murphy li cau a
sobre un meteorit ple de substància espacial i creix
ràpidament fins als 15 metres d'alçada, la capturen i la
tanquen en una zona de contenció secreta del govern.
Allà, Susan (ara anomenada Genórmica) es veu envoltada
d'altres monstres empresonats. Però la seva reclusió
queda interrompuda quan el general Provoked (seguint
ordres desesperades del president) posa en acció al grup
per combatre un imparable robot que està destruint el
país.
Idioma: Versió original en anglès i doblada en català i
castellà. Subtítols en castellà, anglès i català
Localització : I791.4 MON-DVD
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Títol: Ponyo en el acantilado / escrita y dirigida por Hayao
Miyazaki
Info publicació: Madrid : Aurum, DL 2009
Descripció física: 1 videodisc (DVD) (97 min.)
País i any de producció: Japó, 2008
Resum: En una ciutat al costat del mar, un nen de 5 anys,
Sosuke, rescata d'una escullera plena d'escombraries a un
peix vermell al que anomena Ponyo. L'amistat entre
Sosuke i Ponyo creix fins al punt que Ponyo vol convertirse en humà. Aquesta trama és el pretext amb el qual
Miyazaki parla, per exemple, de la relació entre els éssers
humans i la natura, de la necessitat de l'equilibri entre tots
dos i de l'amistat entre els nens, i entre els adults.
Idioma: Versió original en japonès i doblada en castellà,
català i esukera. Subtítols en castellà, català i euskera
Localització: I791.4 PON-DVD
Títol: Up / directed by Pete Docter ; co-directed by Bob
Peterson ; screenplay by Bob Peterson, Pete Docter
Info publicació: [Madrid] : Walt Disney Pictures, DL 2009
Descripció física: 1 disc òptic (DVD) (96 min)
País i any de producció: Estats Units d'Amèrica, 2009
Resum: Carl Fredricksen és un home de 78 anys d'edat.
Quan era un nen, va conèixer i, finalment, es va casar amb
una nena anomenada Ellie, que va créixer en una petita
ciutat. Ellie sempre va somiar amb explorar les muntanyes,
però va morir abans de tenir-ne l'oportunitat. Ara, quan
amenacen de traslladar a Carl a una llar d'ancians, aquest
decideix complir la seva promesa. Per això, es guanya
l'amistat d'un noi de 9 anys anomenat Russell. Tots dos
corren emocionants aventures en terrenys salvatges,
enfrontant-se a malvats inesperats, i a totes les criatures
aterridores de la selva.
Idioma: Versió original en anglès i doblada en castellà i
català. Subtítols en anglès, castellà, croat i anglès
codificada per a sords
Localització: I791.4 UP-DVD

VIDEOJOCS
•
•
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•
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•

Títol: Harry Potter y el misterio del Príncipe
Info publicació: Madrid : EA, cop. 2009
Descripció física: 1 targeta amb connexió inal·làmbrica :
col., so + 1 llibret
Audiència: A partir de 12 anys
Matèria: Videojocs (Nintendo DS)
Localització: DS-(HAR)
Títol: El Profesor Layton y la villa misteriosa
Info publicació: Madrid : Level-5, cop. 2008
Descripció física: 1 targeta amb connexió inal·làmbrica :
col., so + 1 llibret
Audiència: A partir de 7 anys
Matèria: Videojocs (Nintendo DS)
Localització: DS-(PRO)

CD
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Títol: Terra i cultura : II Premi Miquel Martí i Pol
Info publicació: Barcelona : Enderrock, DL 2009
Descripció física: 1 disc sonor (CD) (74 min)
Conté: Covava l'ou de la mort blanca / Sílvia Pérez Cruz ;
Beatus Ille / Jon¡anjo Bosk ; Personatges / Clara Andrés ;
Mira'm als ulls / Ismael Inarejos ; Cançó de la bruixa
cremada / Maria del Mar Bonet ; Paraigua, fa# sol? /
Verdcel ; A Griselda... / Josep Tero ; Sonet mig tapat amb
un llençol / Bikimel ; Sextina des d'on surt la veu / Xavier
Baró ; Frida / Mercè Serramalera ; A contra-llum, a contrallei / Gerard Quintana ; Per tu retorno / Marina Rossell ; El
bé de l'aigua / Oliva Trencada ; Onadarbre / Abús ; Font
serena de la llibertat / Òscar Briz ; Poema d'amor / Andreu
Rifé ; Me'n vaig / Marcel Casellas i la Principal de la Nit So
Insistent ; Ho sap tothom, i és profecia / Poetristes
Localització: 099.7 TER-CD
Autor personal: Luri, Fito
Títol: Zoòtrop
Info publicació: Tarragona : Edicions Singulars, DL 2009
Descripció física: 1 disc sonor (CD) (45 min) + 1 fullet
Conté: Sant Pere a Cassiopea ; Canyes ; Dins la bossa ;
Cafè Nostàlgia ; La rambla del cor ; Testament en una nit
de primavera ; Plaça del Baluard ; Dimecres 00:45h ; Eva
em va besar ; T'escric
Localització: 2 LUR(ZOO)-CD

•
•
•
•

•

Títol: Momentos 2009 : volumen I : canciones
internacionales
Info publicació: Barcelona : Sinedin Music : Rockdelux,
2010
Descripció física: 1 disc sonor (CD) (77 min)
Conté: Brother sport / Animal Collective ; Warm heart of
Africa (featuring Ezra Koenig) / The Very Best ; Northern
something / Tortoise ; Rusty nails / Moderat ; Bad blood
(featuring Alexis Taylor) / Simian Mobile Disco ; The
station / The Juan Maclean ; So fine / Telepathe ;
Criminals / Atlas Sound ; Cheerleader / Grizzly Bear ;
When I grow up / Fever Ray ; Oh no / Andrew Bird ; My
timing is off / Eels ; Fabies / The Dodos ; La superbe /
Benjamin Biolay ; Music is a princess / Prefab Sprout ; La
musique / Dominique A ; Losing my glue / Darren Hayman
& The XSecondary Modern ; Love everlasting (single
version) / Jeremy Jay ; Too many birds / Bill Callahan
Localització: 2A MOM(2009)-CD

SERVEIS
•

•

•
•

Sala d’informàtica
¾ Internet
¾ Ús dels programes informàtics
¾ Xats
¾ Correu electrònic
Consulta en sala
¾ Videocassets, DVD
¾ Cassets
¾ CD
¾ CD-Rom
¾ Revistes especialitzades
Desiderates. Podeu fer-nos arribar els vostres suggeriments
sobre l’adquisició de nou fons.
Préstec. Per a poder gaudir d’aquest servei heu d’adquirir la
tarja de préstec, deixant un dipòsit de 12 € a Secretaria.
¾ De videocassets, DVD, CD, CD-Rom i revistes:
 2 enregistraments per persona (de cada format)
 Termini: 1 setmana
¾ De videojocs (Nintendo DS, Wii, PSP, PS2, PS3, XBOX
360)
 1 videojoc per persona
 Termini: 1 setmana

CENTRE DE LECTURA
REUS 1859
VIDEOTECA-FONOTECA

C/Major, 15
43201 REUS
Tel. 977 773 112
Fax. 977 345 152
E-mail: videoteca@centrelectura.cat
http://www.centrelectura.cat/clrweb/videoteca/web/ct/videoteca_serveis.php

HORARI
Dilluns a divendres:
 matins de 10 a 13 h
 tardes de 17 a 20.30 h
Dissabtes:
 matins de 10 a 13 h
 tardes de 17 a 20 h

