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Títol: No hi ha res tan terrible: La filosofia dels més forts i feliços 

Autor/a: Rafael Santandreu 

Editorial: Penguin Random House, 2018 

Signatura: 155 San 

Sinopsi: 

No hi ha res tan terrible, el nou llibre de Rafael Santandreu, és el manual d'autoteràpia 

més complet basat en la psicologia cognitiva, l'escola terapèutica més eficaç i 

científica. 

No hi ha res tan terrible conté les eines utilitzades pels millors psicòlegs del món per: 

 Deixar de preocupar-nos. 

 Gaudir de la vida més intensament 

 No tenir complexos 

 Guanyar més carisma 

 Desactivar les persones difícils. 

 Acabar amb totes les pors. 

Així com unes seccions especials per aprendre a: 

 Eliminar els atacs d'ansietatde manera ràpida i definitiva 

 Aturar la xerrameca mental inútil mitjançant el modern mindfulness de tercera generació. 

Per reservar aquest llibre clica aquí. 

Títol: Cómo desarmar a un narcisista: Sobrevivir y desarrollarse junto a un 

egocéntrico 

Autor/a: Wendy T. Behary 

Editorial: Pléyades, 2018 

Signatura: 155 Beh 

Sinopsi: 

"Qui no coneix a algú que solament pensa en si mateix i en les seves pròpies 

necessitats? "Cómo desarmar a un narcisista" ens ensenyarà a superar les defenses 

d'un narcisista usant l'empatia i la confrontació, i establint límits. A més s'inclouen capítols dedicats a les 

dones narcisistes, els narcisistes agressius i abusadors, les estratègies de seguretat i la connexió entre 

narcisisme i addicció al sexe. L'autora, Wendy T. Behary, és la fundadora i directora clínica 

del Cognitive Therapy Centerde Nova Jersey i el Schema Therapy Institute de Nova York. L'autor del pròleg 

és el Dr. Jeffrey Young, del Schema Therapy Institute de Nova York i el del prefaci, el Dr. Daniel J. Siegel, 

del Centre de Desenvolupament Humà de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles." 

Per reservar aquest llibre clica aquí. 

http://aladi.diba.cat/record=b1885516~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1887726~S46*cat


Títol: Carta oberta als animals: i als qui se'ls estimen 

Autor/a: Fréderic Lenoir 

Editorial: Sidillà, 2018 

Signatura: 179 Len 

Sinopsi: 

Probablement, i espero amb tota la nostra satisfacció, assistim a la transició cap a un 

estadi ètic més alt en el qual el pensament humanístic s'emancipa del seu marc antro-

pocèntric i s'estén a tots els éssers sensibles que poblen la Terra. Per tant, mostrar la humanitat" no significa 

simplement respectar a altres éssers humans, sinó a tots els éssers vius, segons el seu grau de sensibilitat i 

consciència. La vida s'ha expressat a la Terra a través d'una gran diversitat. Atès que l'ésser humà és avui 

l'espècie més conscient i poderosa, pot utilitzar les seves forces per no explotar i destruir aquestes formes de 

vida, sinó per protegir-les i servir-les. És per a nosaltres la nostra vocació més bella: protectors i servidors del 

món." 

  

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 
 

Títol: Manifest animalista: La causa animal com a camí per a un nou humanisme 

Autor/a: Corine Pelluchon 

Editorial: Rosa dels Vents, 2018 

Signatura: 179 Pel 

Sinopsi: 

La violència contra els animals és un atac directe a la nostra humanitat. Això 

demostra Corine Pelluchon en aquest breu, pragmàtic, i controvertit assaig que suposa una contribució radical 

a l'ètica i la filosofia política. Lluitar contra el maltractament animal és rebel·lar-se contra una societat basada 

en l'explotació, i per això la causa animalista és una qüestió política major que ens concerneix a tots, més enllà 

d'ideologies o conflictes d'interessos. Amb un estil viu, persuasiu i inspirador, l'autora proposa un camí 

possible i factible per portar aquest debat a l'esfera política amb tanta claredat i urgència com sigui possible. 

Per resrevar aquest llibre clica aquí. 

 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1890025~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1881072~S46*cat


Títol: Filosofar: pensar desde Cataluña 

Autor/a: Edició a càrrec d'en Ferran Sáez Mateu 

Editorial: ED, 2017 

Signatura: 1(46.71) Fil 

Sinopsi: 

Hi ha filosofies nascudes per consolar, i altres dissenyades per ferir a cops de martell. 

Com "sona" la filosofia que avui es fa a Catalunya? Aquest llibre conté una antologia 

de textos que permeten atalaiar aquest panorama concret. En tot cas no es tracta d'un 

llibre "sobre" Catalunya ni la seva situació política, sinó una aproximació a l'obra d'alguns dels seus pensadors. 

Per reservar aquest llibre clica aquí. 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1884189~S46*cat

