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Títol: La dieta en 8-semanas para controlar el azúcar en la sangre. Pierda pesa 

rápidamente y reprograme su cuerpo. 

Autor/a: Michael Mosley 

Editorial: Medici, 2017 

Signatura: 613.2 Mos 

Sinopsis: 

Com prevenir i revertir la diabetis tipus 2 i abandonar la medicació El Dr. Michael Mosley, autor del best 

seller 5:2 Fast Diet, revela un nou enfocament per comprendre una de les majors epidèmies silencioses del 

nostre temps: l'alt nivell de sucre en la sang. Els aliments que mengem avui dia, rics en sucre i carbohidrats 

fàcilment digeribles, no només ens estan engreixant, sinó que ens estan posant en risc de patir diabetis tipus 

2, vessis cerebrals, de-mencia, càncer i de portar una vida depenent de la medicació. Més d'un terciode els 

adults en el Regne Unit actualment han augmentat els nivells de sucre en la sang i lamayoría ho desconeix. 

En aquest llibre tan oportú, el Dr. Mosley explica per què acumulem aquest greix abdominal tan perillosa i 

ens ensenya com combatre-la d'una forma ràpida. Rebat els mites, com l'afirmació que la pèrdua de pes 

progressiva és sempre millor que la pèrdua ràpida de pes i que aquells que perden pes ràpidament 

inevitablement ho recuperaran d'igual manera. És un llibre no només per a persones que estan en alt risc sinó 

també per a qualsevol persona que tingui proble mes de pes i vulgui tornar a gaudir de la seva salut. 

Consulta’l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Todo es posible. Los límites los pones tú. 

Autor/a: Alicia Sánchez Pérez 

Editorial: Zenith, 2018 

Signatura: 155 San 

Sinopsis: 

En la línia d'autors com Rut Nieves i Lain García Calvo, Alicia Sánchez, autora 

dels teus desitjos t'estan esperant, amb més d'11.000 exemplars venuts, és la nova 

promesa de l'autoajuda. Alicia sempre ha sentit que la vida podia oferir-li una mica 

més i, ara, després d'anys d'aprenentatge, pot dir que tot, TOT, és possible. Però arribar fins a aquest 

convenciment i ajudar a altres persones a complir els seus desitjos no ha estat tasca fàcil. Des de la seva 

època com a cooperant a Centreamèrica, fins a la seva actual labor com a conferenciant i acompanyant, 

Alicia ha viscut grans experiències transformadores de les quals ha extret tota una filosofia de vida que en 

l'actualitat inspira a milers de persones. 

Consulta’l al catàleg Aladí. 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1866794~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1886902~S46*cat


Títol: La cuina sostenible. Idees, trucs i receptes per no llençar res. 

Autor/a: Ada Parellada 

Editorial: Columna, DL 2018 

Signatura: 641 Par 

Sinopsis: 

La cuina sostenible és un llibre amb pretensions: 

1. Mostrar un dels problemes actuals més importants, el de la quantitat de menjar que llencem diàriament a 

les escombraries, un malbaratament alimentari que augmenta cada dia. 

2. Reorganitzar la teva cuina, fer-la més eficaç i àgil, donant idees i trucs per millorar la gestió culinària 

quotidiana. 

3. Ensenyar-te a menjar millor, més sa, més variat, més saborós i més divertit. 

4. Ajudar-te a viure de renda, culinàriament parlant: que el temps invertit a cuinar avui et serveixi per a la 

resta de la setmana. 

Desitjo que en gaudeixis i, sobretot, que et serveixi! 

Consulta’l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Poké. Cuencos de sushi con inspiración hawaiana 

Autor/a: Celia Farrar y Guy Jackson 

Editorial: Lunwerg, 2018 

Signatura: 641 Far 

Sinopsis: 

Més de 65 receptes per descobrir la tendència gastronòmica del moment. 

El poké és senzill, apetitós i susceptible d'infinites adaptacions personals: comença per seleccionar el peix 

que prefereixis, col·loca-ho sobre una base d'arròs i remata-ho amb algun amaniment o guarnició que 

t'agradi. Així de fàcil! Porta els sabors de Hawái a la teva cuina i submergeix-te en el deliciós univers del 

poké. 

Consulta’l al catàleg Aladí. 

 

 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1889138~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1885096~S46*cat


Títol: Estrategias para mejorar la autoestima 

Autor/a: Elia Roca 

Editorial: ACDE, 2018 

Signatura: 155 Roc 

Sinopsis: 

Aprendrem a millorar l'autoestima. 

Consulta’l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Oh my goig 

Autor/a: (continguts)Noemí Elvira Marín i Anna M. Morero Beltrán 

Editorial: Fanbooks, 2018 

Signatura: 613.8 Elv 

Sinopsis: 

El llibre de l’exitós programa de televisió sobre sexualitat de Betevé. Aquest és el 

llibre del programa Oh my goig de Betevé, que neix de l’experiència de molts anys 

de treball del Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS). La Noe Elvira, la 

presentadora, ens parla dels temes que sovint desperten dubtes en la gent més jove, com ara: com són els 

nostres genitals?, quines són les zones més sensibles al plaer?, i si sóc lesbiana o gai, què?, com puc prevenir 

infeccions de transmissió sexuals?, què és la desigualtat de gènere?, què em passa al cos quan tinc un 

orgasme?... 

La Noe ens convida a endinsar-nos en una sexualitat plantejada des de la perspectiva de drets, amb una irada 

honesta i integradora que intenta deixar lluny els tabús, els prejudicis i els estereotips. 

Consulta’l al catàleg Aladí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1894585~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1887509~S46*cat


Títol: Pensa i actua com un gat. Lliure, tranquil, curiós, observador... 

Autor/a: Stéphane Garnier 

Editorial: Angle, 2018 

Signatura: 152 Gar 

Sinopsis: 

L'art de viure feliç com un felí Són lliures, tranquils, observadors, savis, elegants, 

carismàtics i orgullosos: els gats han assolit una saviesa profunda! El teu gat pot 

ensenyar-te a gestionar l'estrès, a ser més independent i a viure la vida com tu vols. 

Ple de consells intel·ligents i apunts humorístics, aquest és un llibre pràctic, 

inspirador, divertit i sorprenent on trobaràs les claus de per què comportar-te com un gat et farà feliç: ? Un 

gat pensa en ell mateix i en el seu benestar. Fes el mateix! Cuida't. Ningú ho farà millor. ? Sigues curiós! 

Interessa't per tot! ? Sigues sincer, discret, senzill i autèntic per omplir el teu espai amb la teva presència i el 

teu carisma. ? Troba la diversió en tot el que fas. ? Conserva les teves amistats. ? El gat s'estima a ell mateix. 

Perquè t'estimin, has de començar per acceptar-te i estimar-te tal com ets. És l'hora de viure com el teu gat! 

Consulta’l al catàleg Aladí. 

 

Títol: La Meravellosa història del teu cos 

Autor/a: Josep Corbella 

Editorial: Columna, 2018 

Signatura: 576.1 Cor 

Sinopsis: 

Un llibre de ciència divulgativa escrit per un dels periodistes especialitzats en 

ciència i salut de més prestigi del país. Josep Corbella es posa en la pell d’un pare 

que explica a la seva filla l’evolució del cos humà, les seves necessitats, les 

característiques que ens diferencien respecte als animals. Com si escoltéssim la conversa d’un savi a la vora 

del foc, afectuós i delicat, però també rigorós, Corbella va desgranant tots els aspectes del cos: per què els 

òrgans són com són, quin sentit té la vida–i la mort. Evolució, reproducció i coneixement: tres grans blocs 

que ens han convertit en l’espècie humana i que ens han de permetre entendre per què som com som i per 

què el nostre cos ens fa únics. Un llibre per a tots els públics amb un tema d’interès general. 

Consulta’l al catàleg Aladí. 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1897622~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1888581~S46*cat


Títol: Millora la salut ginecològica amb ioga i meditació 

Autor/a: Maglòria Gurukarm Borràs-Boneu 

Editorial: Pagès, 2018 

Signatura: 613.7 Gur 

Sinopsis: 

Aquest llibre trasllada els beneficis del ioga i de la meditació a la ciència 

ginecològica. D’una manera senzilla i pràctica, la ginecòloga i professora de ioga, 

Maglòria Gurukarm Borràs-Boneu, detalla els exercicis que permeten a les dones 

conèixer el seu propi cos i millorar la seva salut d’una manera holística. És un manual que integra les eines 

necessàries per un major autoconeixement i per gestionar la pròpia salut. 

Consulta’l al catàleg Aladí. 
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