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Títol: Los archivos personales de Stanley Kubrick 

Autor/a: Alison Castle, Jan Harlan, Christiane Kubrick i el Stanley Kubrick Estate 

Editorial: Taschen, cop. 2016 

Signatura: 778.5(Kub) Arc 

Matèria: Cinema 

Sinopsis: 

Tot sobre Kubrick Els arxius personals del geni cinematogràfic al 1968, quan a Stanley Kubrick li van demanar 
que comentés el significat metafísic de 2001: una odissea de l'espai, ell va contestar: “No és un missatge que 
tingués la intenció d'expressar amb paraules. 2001 és una experiència no verbal […]. Vaig intentar crear una 
experiència visual que penetrés directament en el subconscient amb un contingut emocional i filosòfic”. 
Disponible per primera vegada en la nostra sèrie Bibliotheca Universalis, els arxius personals de Stanley 
Kubrick és fidel a la filosofia del director. Des de la primera seqüència del petó de l'assassí fins als últims 
fotogrames de Eyes Wide Shut, impressiona el magistral estil visual de les seves pel·lícules, les seves 
seqüències de preses fixes, hipnotitzants i fascinants. Desvetllem, a més, el procés creatiu de Kubrick a través 
de material d'arxiu únic, com a escenografies, esbossos, correspondència, documents, guions, esborranys, 
notes i plans de rodatge. Impossible avorrir-se! 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

Títol: Cinema, religions i cultures. La representació cinematogràfica de les grans 
tradicions religioses 

Autor/a: Joan-Andreu Rocha Scarpetta 

Editorial: Fundació Joan Maragall : Generalitat de Catalunya. Direcció General 
d'Afers Religiosos, 2017 

Signatura: 778.5 Roc 

Matèria: Cinema 

Sinopsis: 

Al llarg dels últims anys, Joan-Andreu Rocha, doctor en ciències de la comunicació i història de les religions, 
ha aplegat la informació recollida en el Fons Filmogràfic de les Religions, un arxiu que té com a objectiu donar 
a conèixer, a través de la mirada cinematogràfica, la diversitat religiosa i de creences que existeix a tot el 
món, i també a casa nostra. El Fons, en què s'hi inclouen pel·lícules dels cinc continents, de 62 països i de 8 
confessions religioses, reuneix documentació sobre més de 3.000 pel·lícules que, d'alguna manera, aborden 
la qüestió religiosa i ens permeten un acostament més directe i vivencial a realitats culturals i religioses que 
altrament ens resultarien molt llunyanes o poc accessibles. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

http://aladi.diba.cat/record=b1853987~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1880668~S46*cat


Títol: Criptografia: Los lenguajes secretos a lo largo de la historia 

Autor/a: Carlos Taranilla 

Editorial: Guadalmazán, 2018 

Signatura: 003 Tar 

Matèria: Obres generals 

Sinopsis: 

Quin va ser l'ús de l'alfabet dels templaris i dels maçons? Què s'oculta a la carta del 
cardenal Richelieu? En què consisteix l'alfabet binari de Francis Bacon i quina és la seva relació amb 
Shakespeare? Quina relació va existir entre Leonardo da Vinci i l'escriptura especular? Van 
usar Doyle, Verne i Poe la criptografia en les seves obres? Quins van ser els mètodes d'encriptació en la 
Segona Guerra Mundial? Quins misteris pot tancar el Manuscrit de Voynich? Des d'un enfocament històric, 
aquest llibre ens ofereix tota una guia de l'enginy humà que al llarg dels segles ha creat claus i llenguatges 
secrets amb el concurs exclusiu del seu enginy, el llapis i el paper. La criptografia, l'art de l'escriptura oculta 
o enigmàtica, ha existit des que reis, nobles, diplomàtics, alquimistes, clergues, amants i fins i tot escriptors, 
han necessitat comunicar-se sense ser entesos per terceres persones. Aquesta obra, que presenta al llarg de 
les seves pàgines nombroses taules alfabètiques de substitució i trasposició, llenguatge de codis i mètodes 
de xifrat, li endinsarà al sorprenent món dels llenguatges secrets, al mateix temps que li ajudarà a exercitar 
la seva ment. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

 

Títol: Sólo se puede tener fe en la duda: pensamiento concentrado para una 
realidad dispersa 

Autor/a: Jorge Wagensberg 

Editorial: Tusquets, 2018 

Signatura: 001 Wag 

Matèria: Obres generals 

Sinopsis: 

Teoria i pràctica de l'aforisme, en 792 sucoses porcions. Pocs autors dominen l'art de l'aforisme com el 
científic i assagista Jorge Wagensberg, que en aquesta ocasió ens ofereix gairebé vuit-centes noves mostres 
de coneixement sobre matèries que li preocupen des de fa anys: la creativitat, l'educació, el combat entre la 
mediocritat i l'excel·lència (va guanyant la primera), el llenguatge i l'art o la defensa dels animals. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

https://aladi.diba.cat/record=b1884864~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1884192~S46*cat


Títol: S.O.S cristians 

Autor/a: Pilar Rahola 

Editorial: Columna, 2018 

Signatura: 272 Rah 

Matèria: Religió 

Sinopsis: 

Un llibre contundent i punyent que desvela una realitat silenciada: la persecució dels cristians en el món 
d’avui. La prestigiosa assagista i periodista Pilar Rahola (premiada internacionalment per la seva 
obra Prousobre l’opressió de la dona en les societats musulmanes) s’endinsa en un dels grans drames del 
nostre temps: la persecució dels cristians en diferents circumstàncies i geografies. 

Clica aquí per resrvar aquest llibre. 

 

Títol: Curso de Community Manager. Edición 2018 

Autor/a: Óscar Rodríguez Fernández 

Editorial: Anaya Multimedia, cop. 2018 

Signatura: 681.3(Int) Rod 

Matèria: Món laboral 

Sinopsis: 

Ningú pot posar en dubte que estem davant un període crític i transcendental per a l'entorn professional. 
Els espais digitals en general, i els socials en particular, han adquirit tal influència entre consumidors i usuaris 
que estan obligant a les empreses a escometre una ràpida adaptació de les seves estratègies de visibilitat en 
mitjans, plataformes i comunitats. Aquest llibre aporta una visió dels conceptes més importants respecte al 
món de les plataformes socials i a la qual és la labor imprescindible per al seu control i desenvolupament: 
el Community Management. Un tema de total actualitat i on pren el màxim protagonisme 
el Community Manager. Podrà conèixer quins són les seves característiques fonamentals, quins conceptes 
ha d'entendre i quines eines ha de dominar per aconseguir l'èxit. El curs està dirigit a aquelles persones que 
desitgin orientar la seva carrera professional cap al sector dels mitjans socials, a professionals liberals que 
aposten per les eines de comunicació, a gestors a càrrec de departaments de tecnologia amb un clar interès 
pels Social Mitjana i a qualsevol que se senti interessat per la radical aparició de la Web 3.0 i per la seva 
influència en la societat. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1885745~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1887991~S46*cat


Títol: Liderando personas 

Autor/a: Daniel Goleman, altres autors 

Editorial: Profit, 2018 

Signatura: 658.3 Lid 

Matèria: Món laboral 

Sinopsis: 

Aquest llibre presenta una selecció de deu articles imprescindibles sobre lideratge, dels centenars que han 
estat publicats per la revista de la prestigiosa Universitat d'Harvard, font d'informació dels líders d'avui dia. 
Articles de reconeguts autors, com Daniel Goleman, Peter F. Drucker o John P. Kotter, que li ajudaran a 
maximitzar el seu propi rendiment i el de la seva organització. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

Títol: Menos Likes, más Leads. Transformación digital en ventas 

Autor/a: Fere Martrat, José Martrat 

Editorial: Pearson, cop. 2017 

Signatura: 658.8 Mar 

Matèria: Món laboral 

Sinopsis: 

Aquest llibre ajuda als directius no experts en tecnologia a dissenyar una estratègia de digitalització 
reeixida. I ho fa amb un model de gestió de 10 passos que tracta sobre com gestionar canvis en 
el manejament, el màrqueting, les persones i les vendes, aplicats al context digital. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1884951~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1884938~S46*cat


Títol: Areas de servicio para autocaravanas 

Editorial: Peldaño DL, 2017 

Matèria: Guies de viatges 

Signatura: 91(026)(4) Gui 

Matèria: Guies de viatge 

Sinopsis: 

Informació d'àrees d'Espanya i altres 16 països europeus i inclou, en cadascuna de les àrees, les dades de 
localització: situació geogràfica i accés, coordenades GPS i tots els serveis disponibles (ompliment i buidatge 
de dipòsits i wc cassette, electricitat, etc). 

Clica aquí per reservar aquest llibre 

 

Títol: Mi dieta ya no cojea 

Autor/a: Sánchez García, Aitor 

Editorial: Paidós, 2018 

Signatura: 613.2 San 

Matèria: Cuina i nutrició 

Sinopsis: 

Després de l'èxit collit amb La meva dieta coixeja, Aitor Sánchez, el nostre «nutricionista indignat», mostra 
la seva cara més amable i ens presenta una detallada guia per descobrir què hem de fer per portar una dieta 
sana i equilibrada, i convertir-nos així en uns autèntics nutrifrikis. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 
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