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Títol: Cincuenta innovaciones que han cambiado el mundo 

Autor/a: Tim Harford 

Editorial: Conecta, cop. 2018 

Signatura: 608 Har 

Sinopsis: 

Hi ha innovacions, idees i invents que permeten guarir el càncer. Unes altres ens 
permeten arribar a les nostres destinacions de vacances molt més de pressa. Són 
divertides. Generen diners. I, per descomptat, els invents tenen èxit perquè resolen 

un problema que algú, en algun lloc, vol resoldre. L'arada, per exemple, va tenir èxit perquè va ajudar als 
agricultors a produir més menjar amb menys esforç. 
No obstant això, els invents configuren la nostra vida de manera impredictible, i, mentre resolen un 
problema per a algú, sovint creen un problema per a una altra persona.Per què el codi de barres va canviar 
l'equilibri de poders en la indústria alimentària? Per què el gramòfon va incrementar la desigualtat 
econòmica?I com el filferro de pues va forjar el futur d'Estats Units?Les innovacions també afecten a una 
complexa xarxa de connexions econòmiques. De vegades ens compliquen la vida, unes altres trenquen vells 
límits i, en ocasions, creen patrons completament nous. 

Clica aquí per reservar aquest llibre.

 

Títol: Manual de la postura 

Autor/a: Lora Pavilack i Nikky Alstedter 

Editorial: Paidotribo, cop. 2018 

Signatura: 613.7 Pav 

Sinopsis: 

Manual de la postura. 40 exercicis fàcils per a una vida plena i sense dolor, 
de Lora Pavilack i Nikki Alstedter, és una guia que revela la importància que té la 

postura corporal en el manteniment de la salut i la prevenció de dolors d'esquena i coll. 
Una postura sana i alineada permet descansar, asseure's i moure's sense dolor. A més, activa la circulació, 
alleuja les pressions dels òrgans interns i deixa als pulmons expandir-se amb llibertat. I ja se sap que quan el 
cos se sent millor, la ment també ho està; per això, una bona postura promou la confiança i la claredat 
mental. 
L'adopció d'una postura adequada pot canviar-nos la vida. Una bona postura redueix el dolor, millora el 
funcionament dels òrgans interns i contribueix a ser una persona amb energia, més àgil i equilibrada. 
Mai és tarda per corregir la postura. Solament es necessita ser constant i adquirir bons hàbits. Per ajudar en 
aquest propòsit, Manual de la postura ofereix dotzenes d'exercicis per fer a casa, en el treball o sobre la 
marxa, que el seu objectiu és aconseguir una postura natural i eficient durant tot el dia. Tots els exercicis es 
presenten amb clares il·lustracions i s'acompanyen d'indicacions per millorar la respiració. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 
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Títol: Anatomia humana. Método de autoprendizaje utilizando el color con más de 
1200 preguntas y ejercicios 

Autor/a: Ken Ashwell 

Editorial: Librero, cop. 2018 

Signatura: 611 Ash 

Sinopsis: 

Mètode de autoaprenentatge utilitzant el color amb més de 1200 preguntes i exercicis tipus test, de 
completar frases, de relacionar afirmacions amb raonaments, de veritable o fals i d'etiquetar i acolorir. 
Amb resums dels sistemes i aparells del cos humà amb il·lustracions a tot color i glossaris dels termes més 
clau. Incloent les respostes per comprovar el resultat. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

Títol: Del test a la taula 

Autor/a: Burlkard Bohne 

Editorial: Cossetània, 2018 

Signatura: 63.38 Boh 

Sinopsis: 

Aquesta guia de natura explica com s'han de plantar, cuidar i mantenir les plantes 
aromàtiques en balcons i terrasses perquè creixin adequadament, i perquè es puguin utilitzar posteriorment 
a la cuina. És per això que també s'inclou un apartat de 25 receptes que coincideixen en introduir les herbes 
aromàtiques, com sopes, còctels, salses o olis. En total, s'analitzen una setantena d'herbes, les quals 
s'expliquen en detall al final del llibre. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 
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Títol: Cómo no matar tus plantas. Consejos y cuidados para que tus plantas de 
interior sobrevivan 

Autor/a: Veronica Peerless 

Editorial: Dorling Kindersley, 2018 

Signatura: 63.59 Pee 

Sinopsis: 

Una divertida guia per aprendre a cuidar les teves plantes: des de conèixer amb certesa què hi ha plantat en 
cada test fins a ajudar al fet que creixin de forma sana i arribin a florir. Aprèn quanta llum, aigua, calor o 
humitat necessiten les teves plantes, on és millor situar-les i descobrir per què algunes fulles comencen a 
posar-se marrons o per què es marceixen encara que estiguis posant tot la teva obstinació en què tirin 
endavant. 
A més d'un munt de recomanacions i trucs per mantenir cada planta, aquest llibre mostra un complet repàs 
per les espècies més comunes i fàcils de mantenir a casa. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

Títol: La cuina més exquisida de la Costa Brava. Els Tapers. 

Autor/a: Jaume Fàbrega 

Editorial: Farell, 2018 

Signatura: 641 Fab 

Sinopsis: 

La dels tapers és una cuina popular i refinada que aplega les millors tradicions de la 
cuina familiar i la del mar i muntanya, que inclou la dels pescadors i pagesos. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 
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Títol: Brutal: Les receptes de Marc Ribas 

Autor/a: Marc Ribas 

Editorial: Cossetània, 2018 

Signatura: 641 Rib 

Sinopsis: 

Per fi, el llibre de cuina de Marc Ribas! Un receptari amb els plats més saborosos, 
fàcils i sorprenents que us pugueu imaginar: àpats que es preparen en un moment, 

elaboracions per compartir amb els amics, plats pensats per menjar quan puguem... fins a 64 propostes fetes 
amb productes de mercat, coneguts per tothom, sense sofisticacions ni pressupostos exagerats. Des dels 
plats més clàssics fins als més innovadors, amb elements exòtics o sense, per als que ja tenen cert nivell i per 
als que tot just comencen, i també per a aquells que sempre van amb presses. En aquest llibre hi trobareu 
el que necessiteu: peixos senzills i molt saborosos, plats de pasta i llegums espectaculars, carns saludables 
que es fan gairebé soles, arrossos i amanides diferents, i també alguna coseta atrevida. Tot amb l'objectiu 
que el resultat sigui sempre brutal! 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

Títol: 101 recetas para triunfar 

Autor/a: Miquel Antoja 

Editorial: Libros Cúpula, 2018 

Signatura: 641 Ant 

Sinopsis: 

El nou llibre de cuina imprescindible per convertir-te en un expert. 
«Com em considero meitat pastisser meitat cuiner, he creat un llibre que conté receptes tant del món salat 
com del dolç. Aquí trobareu plats amb els quals més m'identifico amb la meva cuina pel dia a dia. Són 
receptes que he personalitzat al meu gust, apreses al llarg d'un camí de molts anys d'ofici cuinant en grans 
restaurants. Us asseguro que no us farà falta tenir ni estudis de cuina ni disposar de grans materials o d'una 
gran cuina. L'única cosa que aneu a necessitar és un bon producte fresc i moltes ganes i afecte per cuinar. 
Seguiu els passos i les quantitats exactes que us proposo i aconseguireu impressionar a la vostra parella o 
emocionar a família i amics. I és que aquestes receptes, estan fetes per triomfar!». 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 
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Títol: Cerámica práctica. Técnicas para crear objetos de uso cotidiano 

Autor/a: Jacqui Atkin 

Editorial: Promopress, 2018 

Signatura: 666 Atk 

Sinopsis: 

Ceràmica pràctica revela els secrets per aprendre a fer peces belles i funcionals. Des 
de plats, tasses o platerets, fins a gerres, soperes i fonts pel forn. El llibre aborda tots els aspectes de la 
creació d'objectes de ceràmica des de la idea a l'objecte acabat. Cada capítol ofereix una àmplia varietat de 
formes bàsiques, creades mitjançant modelatge o torn, així com una selecció de rosteixes, vores, peus, tapes, 
becs…. Un manual molt pràctic i senzill, il·lustrat amb exquisides imatges en color, que mostra el pas a pas 
de totes les tècniques necessàries per fer objectes de ceràmica bells, funcionals i dels quals podrem gaudir 
durant molt temps. 

 

  


