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Títol: "Amors sense casa: poesia LGBTQ catalana" 

Autor/a: Portell i Clar, Sebastià 

Editorial: Angle, 2018 

Signatura: P 833 Amo 

Matèria: Poesia 

Sinopsi: «Teniu a les mans un recorregut personal a la recerca dels desitjos i de les 
identitats sexuals i de gènere no normatius en la poesia catalana dels últims cent anys. Un seguir les traces 
d’aquelles maneres de voler, d’estimar, de desitjar i de ser que en un moment o un altre, com la poesia 
mateixa, no han encaixat en la norma.» —Sebastià Portell 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

Títol: "Concepción Arenal: la caminante y su sombra" 

Autor/a: Caballé, Anna 

Editorial: Taurus: Fundación Juan March, 2018 

Signatura: 92(Are) Cab 

Matèria: Bibliografia 

Sinopsi: La biografia definitiva de la mare del feminisme español. D'una 
intel·ligència fora del comuna, Concepción Arenal va ser la pensadora espanyola 

més important, original i avançada al seu temps del segle XIX, i la de major projecció internacional. Va 
dedicar la seva vida a la defensa de la dona, la reforma penal i la causa obrera. Aquesta biografia 
reconstrueix per primera vegada la seva trajectòria vital, les seves aspiracions i els seus encerts. Al igual 
que ocorre amb la vida de Goethe, la seva biografia es podria dividir en dues èpoques molt marcades: una 
joventut nerviosa, sensible i arrogant, amb dificultats per a trobar l'equilibri entre la raó i el temperament, 
i una maduresa on l'escriptora, pensadora i activista s'atreviria a grans cosas. El seu matrimoni la va ajudar 
a canalitzar el seu extraordinari vitalisme, però la mort primerenca del seu marit va potenciar les ombres 
que viatjaven amb ella: un íntim sentiment de dissort que Arenal projectaria en el món que l'envoltava. 
Tanmateix, això no va menyscabar el seva defensa dels més necessitats i les seves ànsies de millorar la 
societat, la qual cosa la va portar al límit de les seves forces. Pocs la van escoltar, i menys encara la van 
llegir. No obstant això, la seva veu, que ella percebia perduda en el desert, estèril, va ser la més poderosa 
del seu segle. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 
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Títol: "Desconecta: la dieta digital para superar la adicción al móvil y hacer un uso 
adecuado de las nuevas tecnologías" 

Autor/a: Masip, Marc 

Editorial: Cúpula, 2018 

Signatura: 616.89 Mas 

Matèria: Addicció al telèfon mòbil 

Sinopsi: Marc Masip ens convida a posar-nos a prova i descobrir en quin nivell 
d'addició ens trobem. A partir d'aquí, i basant-se en casos reals dels seus pacients i els seus informes, 
presenta una gran varietat de situacions de persones que estan fent un ús no adequat dels mòbils, i que 
han decidit fer el pas i demanar ajuda. L'autor acaba cadascun dels capítols amb un consell que, al final del 
llibre, es converteix en la seva proposta de dieta digital. El llibre està plantejat per a despertar i generar 
molta empatia amb el lector, que se senti identificat, i que pugui analitzar com està usant les tecnologies i 
com millorar la seva relació amb elles per a guanyar en qualitat de vida, gaudir més del temps lliure, dels 
amics i la família, millorar el rendiment en el treball, i en definitiva, ser més lliure. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

Títol: "Economía rosquilla: siete maneras de pensar como un economista del siglo 
XXI" 

Autor/a: Raworth, Kate 

Editorial: Paidós, 2018 

Signatura: 330.1 Raw 

Matèria: Economia S. XXI 

Sinopsi: L'economia no funciona. Ha estat incapaç de predir, i no diguem d'impedir, les crisis financeres 
que han sacsejat els fonaments de les nostres societats. Les seves obsoletes teories han permès l'existència 
d'un món en el qual persisteix la pobresa extrema mentre la riquesa dels superrics augmenta any rere any. 
I els seus punts cecs han desembocat en polítiques que estan degradant el món vivent en una escala que 
amenaça completament al nostre futur. És possible arreglar-la? En "Economia rosquilla", l'acadèmica 
d'Oxford Kate Raworth identifica set aspectes crucials en els quals l'economia convencional ens ha portat 
pel mal camí, i estableix un full de ruta per a conduir a la humanitat a un punt ideal on puguin satisfer-se 
les necessitats de tots amb els mitjans del planeta. En aquest trajecte, l'autora revela com l'obsessió per 
l'equilibri ha deixat als economistes indefensos a l'hora d'afrontar l'auge i caiguda de l'economia del món 
real i, al mateix temps, crea un model econòmic d'avantguarda apropiat per al segle XXI; un model en el 
qual una brúixola en forma de dónut assenyala el camí cap al progrés humà. Ambiciosa, radical i 
rigorosament argumentada, "Economia rosquilla" promet resituar i redibuixar el futur de l'economia per a 
una nova generació. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 
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Títol: "El Poder de la mentida: manipular la veritat per construir relats" 

Autor/a: Julibert, Joan 

Editorial: Saldonar, 2018 

Signatura: 070 Jul 

Matèria: Premsa i política 

Sinopsi: En ple debat sobre les fake news i la rellevància que ha adquirit la 
comunicació a les xarxes socials, Joan Julibert s'interroga a "El poder de la mentida" sobre el concepte de 
veritat, i posa sobre la taula la possibilitat que sigui una idea discutible. En contraposició, situa la mentida 
al mateix nivell: tant la veritat com la falsedat són una construcció. En aquest assaig, provocatiu i que 
hauria de ser polèmic, es reclama el dret de la mentida davant el valor absolut de la veritat, i es demostra 
que el debat sobre les notícies falses és en realitat una guerra de relats interessats, que s'entaula entre els 
poders establerts, els de sempre, i els emergents. Els relats, per tant, es construeixen amb la intenció 
d'aconseguir l'hegemonia i el domini de la transformació de la realitat que trobem sempre en qualsevol 
forma de poder. L'autor que a "La causa del periodisme" defensava que la funció del periodisme és 
guanyar la credibilitat en la persecució honesta de la veritat, ara fa un pas més enllà i accepta que aquesta 
idea és una convenció necessària, no és un valor absolut. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

Títol: "Entre el imperio y la globalización: historia económica de la España 
contemporánea" 

Autor/a: Carreras, Albert 

Editorial: Crítica, 2018 

Signatura: 338(46) Car 

Matèria: Espanya Condicions econòmiques S. XIX-XXI 

Sinopsi: Ha crescut Espanya en els dos últims segles? Sí, i molt. Ha convergit respecte als països de l'Europa 
Occidental? No, prou», ens diuen els autors d'aquest llibre, per als qui el problema central de l'economia 
espanyola des de finals del segle XVIII fins a inicis del XXI és la convergència o divergència respecte dels 
països d'Europa Occidental (UE-15). Per a explicar per què Espanya encara no ha arribat a homologar-se 
amb aquests països, els professors Carreras i Tafunell ens proposen un excitant recorregut en el temps pels 
avatars de la història econòmica de l'Espanya contemporània. Aquest llibre, pensat sobretot per als 
estudiants d'història econòmica d'Espanya i, per descomptat, per a un públic general culte, està escrit amb 
senzillesa i eficàcia, facilitant elements de consulta per a ampliar coneixements específics. La seva intenció 
última és transparent: proporcionar l'eina més eficaç per a comprendre i reinterpretar totalment les causes 
de l'endarreriment i la modernització d'Espanya. En aquesta tercera edició de l'obra, completament 
revisada, els autors han actualitzat la base de dades, incorporat les últimes reconstruccions de 
les macromagnituts econòmiques, així com altres importants contribucions recents de la historiografia 
econòmica. 

Clica aquí per reservar aquest llibre.
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Títol: "Carme Ruscalleda: felicitat" 

Autor/a: Rivas, Rosa 

Editorial: Columna, 2018 

Signatura: 641 Riv 

Matèria: Gastronomia i cuina 

Sinopsi: Una cuina lliure, natural, saborosa i plaent és l'ingredient clau de la màgia culinària de Carme 
Ruscalleda, una xef autodidacta que ha aconseguit en els seus restaurants set estrelles Michelin i s'ha 
convertit en la gran dama de la cuina mundial, gràcies a una tècnica admirable i precisa i a la seva 
personalitat exploradora i oberta a la imaginació. Ara celebra 30 anys al capdavant del seu restaurant Sant 
Pau, de Sant Pol de Mar. Treballadora incansable i creativa, Carme Ruscalleda, després de dècades d'ofici 
en primera línia, segueix vivint i treballant amb la il·lusió del primer dia. Una dona que cuina per ser feliç i 
per fer feliços els seus comensals. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

Títol: " Breus respostes per a les grans preguntes" 

Autor/a: Hawking, Stephen, 1942-2018 

Editorial: Columna, 2018 

Signatura: 523 Haw 

Matèria: Cosmologia 

Sinopsi: Abans de la seva mort al març de 2018, Hawking estava treballant en el 
projecte d’un llibre que recopilés les seves respostes a les “grans” qüestions que se 

li plantejaven sovint i que oscil·laven més enllà del seu camp acadèmic. Jugant a rememorar el títol del seu 
llibre més famós, el llibre recull els últims pensaments de Hawkings respecte a les grans preguntes sobre 
l’univers. 
Amb la seva intel·ligència i humor característics, s’agrupen en quatre grans capítols: 
1) Per què estem aquí? 
2) Sobreviurem, els humans? 
3) La tecnologia ens salvarà o ens destruirà? 
4) Com podem progressar? 
El llibre inclou textos introductoris de pensadors reconeguts, com Neil DeGrasse, Sir David Attenborough 
o altres grans noms de col·laboradors o amics del físic, i un text d’Eddy Redmayne, 
l’actor que va interpretar Hawking a The Theory of Everything. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1905269~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1908667~S46*cat


Títol: "Por un comercio mundial ético: porque el debate no es entre libre comercio y 
proteccionismo, sino entre comercio ético y no ético" 

Autor/a: Felber, Christian 

Editorial: Deusto, 2018 

Signatura: 339 Fel 

Matèria: Economia, aspectes ètics i morals, comerç exterior i ètica empresarial 

Sinopsi: En el seu nou llibre, el fundador del moviment “Economia del Bé Comú” arremet 
contra el proteccionisme i desmenteix els mites del mercat lliure proposant un model econòmic 
alternatiu. Felber sosté que hauria d'haver-hi menys barreres per als països i les empreses que fan una contribució 
als drets humans, al desenvolupament sostenible, a la distribució justa de la riquesa, a la diversitat cultural o a 
ocupacions significatives. I hauria d'haver-hi més barreres comercials per als qui no respecten els drets humans, són 
delinqüents climàtics o exploten a uns altres. Christian Felber assenyala que la societat ha de recuperar els principis 
de comunitat i apostar pel comerç ètic, no com una fi sinó com una eina per a aconseguir metes més elevades entre 
les quals es troben els drets humans, el desenvolupament sostenible, la cohesió social o la justícia. Felber critica 
també el rumb actual de les polítiques actuals i els acords internacionals perquè no aposten ni protegeixen els drets 
humans, i per descomptat no exigeixen el seu compliment. 

Clica aquí per reservar aquest llibre.

 

Títol: "Les Altres catalanes : memòria, identitat i autobiografia en la literatura 
d'immigració" 

Autor/a: Castellano i Sanz, Margarida 

Editorial: Tres i Quatre, 2018 

Signatura: 833.34"20" Cas 

Matèria: Escriptores catalanes S. XXI 

Sinopsi: Els moviments migratoris que han travessat el segle XX han donat lloc en la 
literatura catalana a un seguit de textos singulars, nous, potser inesperats. Textos que formen part d'un cos d'escrits 
que ens recorda que les identitats són múltiples i que a les escletxes d'allò que és hegemònic sorgeixen aportacions 
culturals, socials i de gènere, que ens ajuden a entendre millor les noves textures de la societat. Amb aquest assaig 
es presenta l'obra de quatre escriptores catalanes d'origen immigrant que, mitjançant els seus escrits autobiogràfics, 
amplien el significat de la identitat catalana al segle XXI. Es tracta d'unes novel·les que comparteixen arrels amb la 
literatura postcolonial i que ens parlen d'espais fronterers i processos d'hibridació. De la mà d'Agnès Agboton, Asha 
Miró, Laila Karrouch i Najat El Hachmi ens endinsarem en els processos de construcció de la identitat des d'un punt 
de vist femení, transnacional i multicultural. 

Clica aquí per reservar aquest llibre.
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