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Títol: Elogi a la maduresa 

Autor/a: Francesc Torralba 

Editorial: Ara llibres, 2017 

Signatura: 155.6 Tor 

Matèria: Psicologia 

Sinopsis: 

La maduresa com a punt àlgid de la vida, com el moment d’entregar-se generosament. «L’home madur és la 

resultant d’un llarg procés. Ha après bé el seu ofici, ha convertit en reals un conjunt de possibilitats, ha passat 

per etapes puerils, plenes de mancances, com l’adolescència, però tot això l’ha enfortit. Un ésser humà és 

madur quan està en condicions de donar-se al món, d’ensenyar el que ha après als altres, d’entregar-se 

generosament, perquè els altres puguin aprendre el que ell ja sap.» Francesc Torralba explora, amb una prosa 

meditada i rica en metàfores, l’univers en el qual ingressa la persona adulta i reflexiona sobre les profundes 

paradoxes a què es veu sotmès. D’una una banda, els fills que abans el necessitaven, en la seva joventut deixen 

de fer-ho. De l’altra, els seus pares, ja ancians, esdevenen cada dia més dependents mentre la vida se’ls escola. 

I, al bell mig, la persona adulta, amb els seus anhels i desigs. Somiar per pensar defensa que la persona que 

ingressa en la maduresa pot viure la seva existència com una època de màxima esplendor i realització, tot i els 

somnis truncats que arrossega. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Vuit feministes catalanes entre 1889 i 1976 

Autor/a: Albert Balcells 

Editorial: Rafael Dalmau, 2015 

Signatura: 30.055.2 Bal 

Matèria: Sociologia - Feminisme 

Sinopsis: 

Perfil biografic de vuit dones catalanes que han obert camí cap a la igualtat de drets entre homes i dones. 

Teresa Claramunt, Dolors Monserdà, Carme Karr, Francesca Bonnemaison, Aurora Bertrana, Paulina Pi de la 

Serra, Mercè Comaposada i M.Aurèlia Capmany. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1877464~S46*cat
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Títol: El cor de les muntanyes 

Autor/a: Ton Barnils 

Editorial: Tushita edicions, 2014 

Signatura: 796.51 (46Pir) Bar 

Matèria: Excursionisme 

Sinopsis: Narrativa de viatges 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Meteorologia extrema. 150 anys de riuades, nevades, aiguats, sequeres i 

tempestes a Catalunya 

Autor/a: Marcel Costa i Jordi Mazon 

Editorial: Albertí Editors, 2018 

Signatura: 551.5 Cos 

Matèria: Meteorologia 

Sinopsis: 

Vivim quinze episodis de meteorologia extrema esdevinguts a Catalunya en els últims 150 anys. Sabrem les 

causes i les conseqüències de les nevades, els aiguats, les sequeres i les tempestes més famoses del país. Entre 

d'altres, les tràgiques riuades del Vallès i la gran nevada del dia de Nadal de 1962, l'aiguat que va assolar 

Montserrat el 2000, les mànegues i tornados de 2005, el flaix de calor de 2010... 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1810501~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1888051~S46*cat


Títol: El món del home o la nostra cultura autocèntrica 

Autor/a: Charlotte Perkins Gilman 

Editorial: Gregal, 2017 

Signatura: 30.055.2 Gil 

Matèria: Sociologia - Feminisme 

Sinopsis: 

En aquest assaig sociològic, publicat el 1911, Charlotte P. Gilman, a partir de les 

idees de Lester F. Ward, construeix la seva crítica a la cultura androcèntrica. Segons l'autora, l'androcentrisme 

ha alterat els rols vertaders de dones i homes i aquest fet ha perjudicat i alentit el desenvolupament correcte 

de la humanitat. Així, la dominació masculina i la submissió de la dona, propagades per una cultura centrada 

en la masculinitat, han perjudicat dones, homes i infants. En cada capítol d'aquest llibre, Gilman analitza un 

aspecte social diferent com ara l'educació, l'economia, la religió, la justícia, els esports o la literatura. S'hi 

estudien els canvis que han provocat els efectes de l'excessiva influència masculina en cadascun d'aquests 

àmbits i com aquests han allunyat homes i dones de les seves funcions veritables.El llibre que teniu a les mans 

és un clar manifest per a la igualtat i una denúncia al greuge que ha causat una cultura que privilegia un sexe 

i en discrimina l'altre. Tanmateix, és alhora un vot de confiança en la humanitat a fi que construeixi una societat 

més justa; però, per a això, cal una feminitat més lliure. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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