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JOVES,
societat
limitada!
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Sí, ja ho sabem, ser adolescent és una feina molt dura i a jornada completa: heu de ser bons alumnes, bons amics i millors fills.
Ho heu de saber tot però no ho podeu fer tot, voleu anar al vostre
aire però heu de fitxar sempre. Per què ha de ser tot tan difícil?
Les biblioteques municipals de Girona us volem donar un cop de
mà amb aquest petit manual de super vivència. I és que també
nosaltres, ja fa molt de temps, hem sigut joves!

SOS! Estudis!

JOVES, societat limitada!

Necessites per a demà mateix un esquema amb els corrents literaris dels
primers anys del segle XX? O els principals artistes del barroc? O la llei
de gravitació universal de Newton? No esperis més, a la biblioteca ho
pots trobar!
Atles bàsics Parramon
Atles adreçats als estudiants. N’hi ha de totes les temàtiques: anatomia,
biologia, ecologia, filosofia, religions, astronomia, física i química, fisiologia, tecnologia, història universal, i molts més!
Colección Chuletas de la ESO
Recopilació de tots els resums, esquemes, quadres, sinopsis i apunts
imprescindibles per aprendre i aprovar art, física, química, llatí, literatura, anglès, francès, etc.
Guía para jóvenes
L’editorial Lóguez ha editat unes guies amb les biografies dels principals
personatges dels últims temps i de la història: Dalai Lama, Einstein,
Virginia Wolf, J.R.R. Tolkien, Newton, Nietzsche i d’altres.
Historia del mundo para jóvenes
Com ja indica el seu títol, la col·lecció Historia del mundo para jóvenes
de l’editorial Akal és un recull de més de 80 llibrets que expliquen des
de la vida al Paleolític fins a la construcció de les piràmides, passant per
l’exèrcit romà i la Gran Muralla xinesa.
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Minimanuals de Castellnou
Minimanuals d’història, gramàtica, matemàtiques, música, geografia, filosofia, etc.

Per als que en volen més:
Si encara no estàs satisfet, si tens ganes de saber-ho tot, continua llegint!
Christopher Sloan. La historia del origen del hombre
Viatja a la prehistòria humana des del primer primat fins a l’aparició dels Homo
Sapiens. Increïbles dibuixos i fotografies!
Dietrich Schwanitz. Cultura, todo lo que hay que saber
No calen explicacions, oi? Si vols deixar a tothom bocabadat amb els seus
coneixements culturals aquest és el teu llibre!
Gerhard Staguhn. ¿Por qué los gatos caen siempre de pie?
(y otros misterios de la vida cotidiana)
Per què els gats cauen sempre drets? Per què el cel és blau? Per què bufa el
vent? Per què les aus quan migren no es perden? Per què, per què, per que?
Si vols saber-ho, deixa de preguntar i obre aquest llibre!
Len Fisher. Cómo mojar una galleta, la ciencia en la vida cotidiana
Sabies que cada dia fas servir lleis científiques en la teva vida? Escalfar la
llet, sucar una galeta, banyar-se... tot es basa en lleis que ben segur no coneixes. No tens curiositat?
Marshall Brain. ¿Qué pasaría si...? respuestas sorprendentes
para curiosos insaciables
Què passaria si caiguessis d’un avió sense paracaigudes? Què passaria si
deixessis de dormir? Què passaria si et quedessis tancat en un congelador?
Què passaria si miressis el sol directament durant un eclipsi? Què passaria
si...? Ho vols saber?

Robin Scagell. Gran atles del firmament
Guia mes a mes del cel de la nit, tant de l’hemisferi nord com de l’hemisferi
sud. No et perdis ni un estel!
Walter Gratzer. Eurekas y euforias, cómo entender la ciencia
a través de sus anécdotas
Sabies que Alexander Fleming va descobrir per pura casualitat la penicil·lina?
Sabies que Newton va descobrir la fórmula de la gravetat perquè una poma
li va caure a sobre mentre dormia sota un arbre? Després de llegir aquest
llibre t’adonaràs que molts descobriments s’han donat gràcies a la sort i la
casualitat.

I per als que necessiten una ajudeta amb els
apunts, exàmens i treballs:
www.edu365.com
Aquesta web em sembla que no necessita presentació, oi? Si encara no la
coneixes, què esperes?
www.loseskakeados.com
A loseskakeados trobaràs apunts, treballs, esquemes i exàmens de tots els
temes i assignatures que et puguis imaginar fets per estudiants com tu.
www.rincondelvago.com
Com loseskakeados, a el rincondelvago també trobaràs apunts de lliçons i
assignatures. Aquestes webs creixen gràcies a l’aportació d’estudiants que
envien apunts i treballs perquè altres els puguin aprofitar.

Tu, tu mateix i els altres...

... que normalment són la gent més propera i que t’envolta: pares, familiars, amics, més que amics, col·legues, veïns, aquella senyora que et
saluda sempre i no saps qui és... Uf! Quanta gent! Per entendre què passa amb tot plegat i també amb tu mateix, continua llegint.
El cuerpo humano: Adolescencia, la rebelión hormonal (DVD)
Sensacional DVD on us podreu fer una idea de què li passa al cos humà
durant l’adolescència.
Esther Drill. ¡Descúbrete! una nueva visión del cuerpo,
la mente y la vida de las chicas
Des del punt de vista d’una noia, aquest llibre recull aquells temes que
més preocupen les noies, des dels aspectes físics fins a les relacions, les
normes, les creences, etc. Està il·lustrat d’una manera divertida i actual,
té fragments de converses reals del lloc web i adreces d’Internet complementàries a cadascun dels temes i és amè, directe i clar. Què més vols?
Jackie Bailey. De sexo también se habla. Guia para adolescentes
Adreçat sobretot a nois i noies de 13 i 14 anys, tracta els temes de la
imatge corporal, els òrgans sexuals, com respon el cos al plaer, les primeres experiències, l’enamorament, els mètodes anticonceptius, la
protecció contra les malalties de transmissió sexual. Inclou adreces d’interès i dibuixos i esquemes que ajuden a comprendre les explicacions.
Josep Lobató. Prohibit als pares
En aquest llibre trobareu un recull de les millors consultes, preguntes
i històries sobre sexe dels oients del programa radiofònic Prohibit als

pares amb respostes i consells assenyats i clars perquè ningú caigui en idees errònies.
Gemma Lienas. El diari vermell de la Carlota // Andreu Martín.
El diari vermell del Flanagan
La Carlota i en Flanagan han decidit posar per escrit les seves sensacions,
emocions i relacions. En els seus diaris vermells escriuran sobre l’amistat,
l’amor i el sexe, i reflexionaran sobre aquestes noves experiències.

–[...] Hi ha gent que es llança a la piscina de cap, i n’hi ha qui
s’hi fica baixant l’escala, a poquet a poquet, i hi ha qui es llança en bomba, o qui necessita haver pres molt el sol i posar-se molt
calent, molt calent, abans de submergir-se. Hi ha a qui li costa
molt decidir-se. I hi ha qui s’estima més que l’aigua estigui freda, i hi ha qui la prefereix calenta o tebiona. I hi ha qui, un cop
dins, es posa a fer piscines a crol, com boig, d’una banda a l’altra, a tota velocitat; i hi ha qui la travessa plàcidament, i hi ha
qui fa el mort, i qui busseja.
–Aleshores, nosaltres dos...
–Potser vam caure a la piscina prematurament, quan encara
no havíem fet la digestió. Potser encara no ens havíem preocupat d’aprendre a nedar. [...]
Andreu Martín. El diari vermell del Flanagan

Lola Delgado. Tribus urbanas. Guia para
moverse con soltura entre frikis solidarios,
cool, hiphoperos, tuneros, cutrefamosos...
Vols saber si tu o algun dels teus col·legues
pertany a una tribu urbana? Amb humor, ironia i respecte aquest llibre et
donarà les claus per identificar i catalogar els qui t’envolten.

A quin món vius?

Joseph von Westphalen. Los imposibles, guia
para educar a tus padres
Diuen que els pares són els que eduquen els
fills, però per a aquells joves que vulguin que
la cosa sigui al revés, aquí teniu una guia completa per poder “controlar” els pares en diverses i variades situacions! Imprescindible!

Què és el que passa actualment? Vols estar informat? Vols saber què
passa al teu voltant? Vols saber què vol dir globalització, què passa a
l’Orient Mitjà, què vol dir ecologia, quina és la situació actual del món?
Doncs aquest és el teu apartat!
Bob Sutcliffe. 100 imágenes de un mundo desigual
Amb mapes, gràfics i comentaris il·lustra les diferències que es donen
al nostre planeta i s’expliquen quines són les causes d’aquests desequilibris.
Bowling for Columbine (DVD)
Micheal Moore investiga la societat americana i la seva obsessió per les
armes de foc per mirar de respondre a la pregunta “estan bojos per les
armes o simplement estan bojos?”.

Magda Bandera, Mònica Artigas. No som estúpids
“Tenim les hormones esverades”, tanmateix, això no justifica que “els
mitjans de comunicació ens titllin de borratxos i drogoaddictes”. “Encara
que puguem semblar molt salvatges, en el fons som molt tímids”. Aquestes
són algunes de les opinions que es recullen en aquest llibre, on joves de
tot Catalunya s’expressen en primera persona sobre temes tan variats
com la família, els amics, la immigració, els estudis...

David Bornstein. Cómo cambiar el mundo
Històries verídiques de persones d’arreu del món que amb bones idees, determinació i innovació, han portat a terme projectes per aconseguir millores socials i afrontar greus problemes que afectaven les seves
societats.

V. Poole. Mnsjs d txto
Diccionari de missatges de text: paraules abreviades, mil i una emoticones, els millos SMS avançats i fins i tot exercicis perquè siguis el més
ràpid! Així et podràs comunicar sempre amb els teus amics! ;-)

El Estado del mundo 2005, anuario económico geopolítico mundial
Es recullen les dades més rellevants de tots els països del món durant
el 2004, juntament amb una anàlisi general feta per exper ts sobre
l’evolució mundial de l’últim any i 50 planes d’annexos amb estadístiques, una llista d’ organitzacions internacionals i regionals i adreces
d’Internet.

Frédéric Beigbeder. 13,99 euros
L’autor, un expublicista (despatxat per escriure aquest llibre) denuncia la manipulació a què es veuen sotmesos els consumidors, obligats a adquirir productes que no necessiten.
José Luis Gallego. Ecologia per a tothom
Canvi climàtic, desforestació, extinció d’espècies, contaminació... Aquest llibre
ens proposa actuar a favor del medi ambient en la nostra vida diària.
Klaus Werner y Hans Weiss. El libro negro de las marcas.
El lado oscuro de las empresas globales
Tal com indica el seu títol, aquest llibre treu a la llum les pràctiques més fosques i deshonestes que s’amaguen darrera de l’èxit de les grans marques i
empreses. Però també mostra el poder que poden tenir els consumidors per
obligar les empreses a canviar algunes de les seves pràctiques.
Pilar Velasco. Jóvenes aunque sobradamente cabreados
Anàlisi de diversos moments clau que van condicionar la política espanyola durant el govern del PP. L’autora revela les raons de l’afluència de voluntaris que van anar a netejar les costes de Galícia i les que van por tar els
joves a manifestar-se contra la reforma educativa, el “decretazo” i la guerra d’Iraq.
Promises (DVD)
7 nens de Jerusalem. Són palestins i israelians i tot i que viuen a 20 minuts
de distància entre ells, es troben en mons totalment diferents. Promises ens
mostra la complexitat de la situació a l’Orient Pròxim des de les experiències d’aquests nois i noies.

Roy Gutman. Crímenes de guerra,
lo que debemos saber
Recull en forma d’abecedari les guerres i conflictes contemporanis. Periodistes, fotògrafs, corresponsals de
guerra i especialistes en llei i dret militar expliquen els actes i les conductes
de guerra.
Supersize me (DVD)
Creus que el fastfood és saludable?
Per respondre aquesta pregunta es
va realitzar aquest documental, on el
protagonista es va comprometre a
esmorzar, dinar i sopar exclusivament
al McDonalds durant més de dos
mesos, per experimentar quins efectes tenia sobre el seu cos. No va passar del primer mes, el seu cos ja no
ho aguantava.
VVAA. Frente a la razón
del más fuerte
Susan George, Sami Naïr, Ignacio
Ramonet i Tzvetan Todorov reflexionen
sobre la globalització i analitzen els
moviments socials i el procés “autocreatiu” de joves, dones i immigrants.

www.amnistiainternacional.org
Amnistia Internacional (AI) és un moviment mundial d’activistes que té com a
objectiu contribuir que es respectin els drets humans arreu del món.
www.ayudaenaccion.org
Ayuda en Acción és una ONGD que lluita per millorar les condicions de vida
dels nens i nenes, les famílies i les comunitats dels països més desfavorits
d’Amèrica, Àsia i Àfrica.
www.ecologistesenaccio.org
La confederació Ecologistas en Acción agrupa més de 300 entitats ecologistes, conservacionistes, de defensa del medi ambient i de defensa dels animals de l’Estat espanyol. La seva web permet accedir a tot tipus d’informacions i enllaça amb xarxes ecologistes europees i internacionals.
www.greenpeace.com
ONG que lluita per protegir i defensar el medi ambient, i intervé en diferents
punts del planeta on es comenten atemptats contra la natura.
www.oxfam.org
Plana web d’OXFAM, present en més de 100 països del món i que lluita per
eradicar la pobresa i la injustícia.
www.unicef.org
UNICEF és una de les organitzacions més importants en la defensa dels drets
de la infància, i està present en 157 països i territoris del món.
www.wwf.es
WWF/Adena és la secció espanyola d’una de les majors i més efectives organitzacions mundials dedicades a la conservació de la natura.

Carpe Diem (gaudeix el moment!)

Algunes webs interessants:

El cap de setmana arriba i no saps què fer? Això no t’ho creus ni tu! Segur
que tens un munt de plans que has estat rumiant tota la setmana. I si
no, fes una ullada i tria!

Per als bojos per l’esport
Esports d’aventura, senderisme, escalada, submarinisme, algun partidet de
futbol, hores i hores d’aeròbic... Tu no pares! Si al teu costat el conillet de
Duracel és un simple aficionat, aquests llibres s’han escrit només per a tu.
– Andreu Llamas. Costa Brava, las 200 mejores inmersiones
– Descenso de cañones, manual técnico
– Guatau Raluy. Fitness
– Jack Savoldelli. Preparación para los deportes de aventura
– Stefano Di Marino. Lecciones de kickboxing
– VVAA. Senderismo en España
– www.ufec.org Unió de Federacions Esportives de Catalunya
– www.esportec.com Informació sobre un munt d’esports

Per als bojos pels viatges:
A tu el que t’apassiona és viatjar, fer excursions i conèixer altres llocs; si
de tu depengués no pararies mai a casa. I encara que en el tema econòmic vagis una mica escàs o que no dominis gaires idiomes, nosaltres
tenim la solució:

– 35 rutas de fin de semana (por poco dinero)
– Antoni Cabré. Excursions escollides pel Prepirineu
– Cómo organizar un viaje en Internet
– Guia de Turismo activo de España
– Guia viva. Comer y dormir en España
– Katrin Merle. El intérprete en imágenes, todos los idiomas con sólo
mover un dedo
– Martí Boada. On anem? 30 indrets de Catalunya de gran bellesa
natural
– Viajar con Interrail
– www.tujuca.com Turisme Juvenil de Catalunya
– www.joves.net Turisme per a joves: informació pràctica i actualitzada.

Per als bojos per la informàtica:
Tu saps perfectament què és la memòria RAM, Internet no és terreny desconegut, somies amb pantalles planes i teclats sense fils i fins i tot li has posat
nom al ratolí. Sí, confessa-ho, ets un boig de la informàtica!
– Guia Vilaweb. Les millors adreces d’Internet
– José María Martín. Desarrollo web con PHP, Apache y MySQL
– Mi PC en casa. Diversión, entretenimiento y ocio a su alcance
– Miguel Pardo Niebla. Creacion y diseño Web 2005
– Scott Kelby. Manipula tus fotografías digitales con Photoshop
– Sebastián Sánchez. Unix y Linux guía práctica
– www.juegosordenador.rastreador.com Si ets un viciat dels jocs d’ordinador, aquí en trobaràs un munt per poder-te’ls descarregar

– www.lawebdelprogramador.com Tant si vols aprendre a fer servir un
programa com si vols conver tir-te en un autèntic programador, aquí
trobaràs tot el que necessites
– www.solorecursos.com Recursos, manuals i programes d’aprenentage informàtics, tot al teu abast

Per als qui volen embogir:
T’agradaria fer alguna cosa però no saps què. Vols algun suggeriment? Podries
aprendre a tocar un instrument, o sorprendre els teus amics amb un sopar
propi d’El Bulli, fer-te un tatuatge, restaurar un moble o fer una manualitat,
convertir-te en el pròxim Akira Toriyama, preparar-te per al carnet de conduir
tot fent textos per Internet, demostrar que tens tant de talent com Rober t
Cappa, convertir-te en un expert en el Sudoku i altres passatemps, o et pots
dedicar a la jardineria, que diuen que relaxa...
– Francesco Roda. Curso de guitarra moderna
– Sabine Sälzer. Cocina esencial
– Margarita Torrent. La cocina del estudiante
– Pete Sinden. Sudoku
– Vicenç Gràcia. El arte del tatuaje
– Rob Sheppard. Guía de fotografía digital. Secretos para hacer las
mejores fotografias
– Como dibujar manga
– Sybille Engels. Jardinería esencial
– www.manosmaravillosas.com Mil i una manualitats explicades pas
a pas. Per a veritables artistes!

Lectures que et sorprendran (segur!)

– www.canaljoven.com Informació, oci, jocs... adreçats als joves
– www.bricomania.com Per als manetes de la casa o per als qui ho
volen ser
– www.tarkus.info Tots els passatemps que vulguis i molts més
– www.todotest.com Textos per treure’t el carnet de moto, cotxe i
altres vehicles
– www.zonajove.info L’Ajuntament de Girona posa a l’abast dels joves
tota aquella informació que us pot interessar: activitats, estudis,
viatges, ocupació, habitatge, salut, etc.

Si ets dels que pensen que no hi ha res més avorrit que la lletra impresa (uff! Literatura!), prova de llegir un llibre de poemes i xiuxiuejar-ne un
ben fluixet a la teva parella, o en un moment trist agafa un d’aquells
còmics que aixequen l’ànim a qualsevol. Si tot això no et convenç, agafa un llibre quan la teva mare et demani que endrecis l’habitació i diguesli “ara no puc, estic llegint!”. A vegades funciona!
Cer vantes deia que no hi ha un llibre tan dolent que no contingui alguna cosa bona. Com ja sabeu, a la biblioteca si alguna cosa no falta són
llibres i no els podem posar tots, així que aquest apartat recull només
algunes recomanacions.
– Alfredo Gómez Cerdà. Sin máscara
– Care Santos. Los Ojos del lobo
– Carlos Ruiz Zafón. El príncep de la boira
– César Mallorquí. La Mansión Dax
– Dolors García i Cornellà. Sense cobertura
– Eva Ibbotson. Maia se’n va a l’Amazones
– Fernando Lalana. Los hijos del trueno
– Janet Tashjian. El mundo según Larry
– Jeanne Duprau. La ciudad de la oscuridad
– Jordi Sierra i Fabra. Adormit sobre els miralls
– Joseph Delaney. El aprendiz del Espectro
– Maite Carranza. El clan de la lloba
– Reeve, Philip. Máquinas mortales
– S.E. Hinton. Rebeldes

– Sarah Mlynowski. Escobas y bikinis
– Suzanne Collins. Gregor y la profecía del Gris
– Thea Beckman. Cruzada en jeans

Per als més agosarats:
Si t’agraden les emocions fortes, si vols un llibre d’intriga, d’humor, d’actualitat escrit per a un nivell més adult, aquestes són algunes propostes:
– Alfredo Ruiz. Guapos y pobres
– Andreu Buenafuente. Digue’m agosarat
– Ben Rice. Pobby i Dingan
– Bram Stoker. Dràcula
– Daniel Keyes. Flors per a l’Argernon
– Douglas Preston. Naturaleza muerta
– Edgar Allan Poe. Contes
– Eric-Emmanuel Schmitt. El señor Ibrahim y las flores del Corán
– Fàtima Mernissi. Somnis de l’harem
– John Wyndham. El dia del trífids
– José Luis Sampedro. La sonrisa etrusca
– Mary Shelley. Frankestein
– Neil Gaiman, Terry Pratchett. Buenos presagios
– Rupa Bajwa. El venedor de saris
– Sophie Kinsella. No te lo vas a creer!

Còmics:
Sí, els còmics són també literatura, tot i que molta gent no s’ho pensi. El que
passa és que tenen més dibuixos que una novel·la, però l’argument, els personatges i la feina que hi ha al darrere és la mateixa!*
– Alfonso Font. Bri d’Alban
– Arleston. Lanfeust de Troy
– Bill Watterson. Calvin & Hobbes
– Daniel Wallace, Scott Beatty. Enciclopedia DC Comics
– Derib. Yakari
– Frank Miller. Batman año uno (+15)
– Frederik Peeters. Píldoras azules (+15)
– Gosho Aoyama. Detective Conan
– Jean-David Morvan, Philippe Buchet. Estela (+15)
– Jeph Loeb, Jim Lee. Batman. Silencio (+15)
– Jerry Scott, Jim Borgman. Zits (+15)
– Jim Toomey. La laguna de Sherman
– Juan Díaz. Blacksad (+15)
– Mark Millar, Dave Johnson, Killian Plunkett. Superman. Rojo
– Matt Groening. Simpson. El pelota que quería ser rey
– Morvan, Buchet. Estela (+15)
– Zep. Titeuf
*(+15) recomanat per a majors de 15 anys

Tot i que alguns pensen que la poesia és un rotllo i un pal, la veritat és que
no ho és pas. I si no, llegiu atentament aquest fragment. Què en penseu?
– 21 poetes del XXI, una antologia dels joves poetes catalans
– 66 poemes imprescindibles
– 100 poesies catalanes que cal conèixer
– Antología de las mejores poesías de amor en lengua española

L’amor no perdona mai les febleses de la vida.
La penombra és el purgatori
dels enamorats del vent de la vida,
de l’alè dels déus i dels encanteris.
En la roda del temps no hi ha lloc per als indecisos,
per als qui cremen els seus mancaments
en el foc de la indocilitat i les rancúnies.
Antònia Arbona. Arrel de llengua
21 poetes del XXI
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Què fas quiet? belluga’t!!

Poesia:

Què tenen en comú Louis Armstrong i El Canto del Loco? I Hillary Duff i
Green Day? I Lauryn Hill i Estopa? I Springteen (The Boss) i Aretha Franklin?
Doncs que tots ells quan encara eren adolescents ja sabien quina és la
sensació de cantar en un escenari davant de moltíssima gent. N’hi ha
molts més, aquests en són només un petit exemple.
– Alex Ubago. 21 meses, 1 semana y 2 días
– Alizee. Gourmandises
– Andy y Lucas. Desde mi barrio
– Aretha Franklin. Lady soul
– Avril Lavigne. Under my skin
– Bebe. Pafuera telarañas
– Ben Lee. Awake Is The New Sleep
– Bruce Springsteen. Greatest Hits
– Cristina Aguilera. Stripped
– El Canto del Loco. Zapatillas
– Estopa. Más de estrangis
– Gareth Gates. Go Your Own Way
– Gossos. 8
– Green Day. American Idiot
– Hanson. Underneath
– Hillary Duff. Hillary Duff
– Julieta Venegas. Sí
– Lauryn Hill. MTV Unplugged
– Lax’n Busto. Morfina
– Los Caños. Los locos somos así
– Louis Armstrong. What a wonderful world

–
–
–
–
–
–
–

Macedònia. Posa’m un suc
Ms Dynamite. A Little Deeper
Paulina Rubio. Pau latina
Shakira. Fijación oral
Simple Plan. No Pads, No Helmets... Just Balls
Stacie Orrico. Stacie Orrico
TATU. 200 Km/hr In The Wrong Lane

Escolta’m nena.
Parlo d’un somni.
Tractes de fer-lo real.
Et despertes per la nit
amb tanta por.
Et passes la vida esperant
un moment que no arriba.
No perdis el temps esperant
Males Terres.
Ho has de viure cada dia,
mentre el cor trencat
és el preu que has de pagar.
Sempre empenyent fins que ho entenguin
i aquestes Males Terres comencin a tractar-nos bé.
BRUCE SPRINGSTEEN
Badlands (Males Terres)

Algunes webs interessants:
www.botiboti.org
Aquesta plana vol donar a conèixer la música que es fa arreu dels Països
Catalans i retre un homenatge a totes les bandes i cantants que fan o han fet
música en català.
www.fanmusical.net
Si ets un fan d’un grup, cantant o artista, ja ho saps, aquesta és la teva web.
www.ritmes.net
Tota la música i tots els estils, a més de notícies, concursos i jocs.
www.todomusica.org
Vols informació sobre les últimes novetats musicals? Doncs en aquesta
web ben segur que ho trobaràs.

Davant de les càmeres

Tot i la seva diferència temàtica, aquestes pel·lícules també tenen una
cosa en comú: totes estan protagonitzades per joves. I és que tant en
aquesta secció com en la guia, els joves sou els protagonistes i les
estrelles principals!
– A cualquier otro lugar
– American History X
– Asesinato... 1-2-3
– Así es el amor
– Battle Royal
– Billy Elliot, quiero bailar
– Donnie Darko
– El bola
– El Imperio del sol
– El secreto de los McCain
– Elephant
– Espera al último baile
– Ghost World
– Historias del Kronen
– Jeepers Creepers
– Joe the king
– Krampack
– La flor del mal
– La fuerza del amor

– La joven de la perla
– La maldición de los hoyos
– Las mujeres de verdad tienen curvas
– Las vírgenes suicidas
– Los chicos del coro
– Leon, el profesional
– Martin Hache
– Osama
– Scream
– Secuestrando a la Srta. Tingle
– Superagente Cody Banks
– Última sospecha
– Vida de este chico
– Whale rider

REALISME

AVENTURES

HUMOR

CIÈNCIA FICCIÓ

INTRIGA/MISTERI

FANTASIA

TERROR

Algunes webs interessants:
www.labutaca.net
Informació actualitzada de la cartellera i les últimes novetats en DVD.
www.todocine.com
Com el seu nom indica, tot sobre pel·lícules i cinema en general.
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