
NOVETATS GENER 2019 

Títol: Abans ningú deia t'estimo. Testimoni de filles i fills de presos polítics 

Autor/a: Anna Forn, Beta Forn, Laura Turull, Marta Turull i Oriol Sànchez 

Editorial: Catedral, 2018 

Signatura: 323.1(46.71) Ort 

Matèria: Política 

Sinopsi: 

El testimoni i la vivència dels fills i filles dels presos polítics catalans. 
Abans ningú deia t'estimo recull l'experiència intensa, dura, desconcertant i emotiva de quatre noies i un noi 
que veuen com els pares són empresonats, arran dels fets polítics de setembre i octubre del 2017 a 
Catalunya. 
Els protagonistes d'Abans ningú deia t'estimo tenen entre 17 i 23 anys i repassen els moments més difícils 
viscuts aquests darrers mesos, reflexionant sobre com l'empresonament dels pares els ha obligat a fer-se 
algunes preguntes i a madurar. 
Les veus que escoltem aAbans ningú deia t'estimo ens ofereixen un testimoni sincer, íntim i corprenedor 
d'una vida que, malgrat la seva sobtada cruesa, ha de continuar dia a dia. 

Consulta'l al catàleg Aladí.

 

Títol: Diario de una muser 

Autor/a: Mónica Morán 

Editorial: Destino, 2018 

Signatura: 681.3(Mus) Mor 

Matèria: Informàtica 

Sinopsi: 

La líder adolescent de Musical.ly explica tots els trucs de Musical·ly. El primer llibre que compta com triomfar 
en la xarxa de moda! 
Quina passada compartir vídeos en Musical.ly i tirar-nos uns riures amb els amics! Tot va començar així, 
joguinejant com si res. Aviat van arribar els likes i els comentaris que animaven a anar a més. Anar sumant 
seguidors dia a dia, superar el milió, guanyar la corona de Musical.ly... no m'ho podia creure! Gairebé de la 
nit al dia, vaig passar a ser una noia d'allò més normal a entrar en el món dels influencers. 
Com és possible això? En aquest llibre t'ho explico tot, i a més et dono els meus consells per a triomfar en 
Musical.ly. 
Però ja t'avanço aquí els meus secrets fonamentals: el que facis, fes-ho bé. I abans de res, sigues autèntica. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: Miradors de Catalunya 

Autor/a: César Barba i Sergi Ramis 

Editorial: Alpina, 2018 

Signatura: 796.51(46.71) Ram 

Matèria: Excursionisme 

Sinopsi: 

Itineraris a diferents miradors panoràmics del territori català, amb l’al·licient de 
poder-hi arribar fent una excursió, sempre per camins senyalitzats o molt evidents, 

que no cal tenir molta experiència prèvia en el món de l’excursionisme per poder-los fer. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: ¡Si lo sé, no lo digo! 12 antídotos para evitar respuestas suicidas a preguntas 
envenenadas 

Autor/a: Marcelo Castelo 

Editorial: Urano, 2018 

Signatura: 659.4 Cas 

Matèria: Empresa, màrqueting, ... 

Sinopsi: 

A tots ens passa que no donem la respostes que ens hagués agradat donar a determinades preguntes que 
ens fan i per a quan ens adonem ja és massa tarda. 
Un text molt interessant i amè sobre com prevenir ficar la pota en contestar preguntes. 
Imprescindible per a tot aquell que ha de fer presentacions, donar conferències o respondre a entrevistes 
(periodístiques, comercials, laborals i fins a conjugals) 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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http://aladi.diba.cat/record=b1897114~S46*cat


Títol: ¿Qué es comer sano? Las dudas, mitos y engaños más extendidos sobre la 
alimentación 

Autor/a: J. M. Mulet 

Editorial: Destino, 2018 

Signatura: 613.2 Mul 

Matèria: Medicina - Alimentació 

Sinopsi: 

En el món de l'alimentació i la nutrició circulen molts mites i informacions falses, i és difícil orientar-se en 
aquest maremágnum informatiu. Que no sapiguem filtrar aquesta informació afecta no solament als nostres 
hàbits de compra sinó també a la nostra salut. Els mites neixen i moren, i alguns fins i tot reneixen al cap 
d'un temps. J. M. Mulet, un dels científics de referència en la matèria, rep en el seu blog centenars de 
preguntes sobre aquest tema, que solen repetir-se en les xerrades que imparteix i en els programes als quals 
acudeix per a ser entrevistat. Així que finalment ha decidit posar fre a tant mite i donar resposta als 101 
mites més comuns i que més dubtes generen entre la gent. 
Aquest llibre pretén ser una guia de consulta ràpida perquè, quan t'arribi la pròxima cadena d'internet o 
comentari en la cua del súper, puguis saber què hi ha de cert o de fals en el dolent que és determinat aliment 
o el bo que és l'altre. Anem per ells. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: We Can Be Heroes. Una celebración de la cultura LGTBQ+ 

Autor/a: Roberta Marrero 

Editorial: Lunwerg, 2018 

Signatura: 30.055.3 Mar 

Matèria: Sociologia 

Sinopsi: 

El món no és sol hetero i blanc. És negre, asiàtic, hindú, gai, lèsbic, trans, intersexual, bisexual, ric, complex, 
meravellós, terrible…, humà. Un manifest que ens descobreix la contribució del col·lectiu LGTBQ+ al món de 
la cultura de les últimes cinc dècades: un moviment complex i avantguardista la petjada del qual en la nostra 
història col·lectiva s'ha mantingut oculta durant massa temps. Un llibre que apel·la a l'orgull de ser un mateix 
i que reivindica una societat diversa, plural e autènticament igualitària, més enllà de les diferències de 
gènere. El primer gran manifest pop que revindica el paper del col·lectiu LGTBQ+ en la cultura de les últimes 
cinc dècades. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1894637~S46*cat
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Títol: A tocar del cel. 50 ermites i santuaris de muntanya de Catalunya 

Autor/a: Jordi Bastart 

Editorial: Cossetània, 2018 

Signatura: 91(026)(46.71) Bas 

Matèria: Guies de viatge 

Sinopsi: 

Enlairades, a tocar del cel, moltes ermites del nostre país busquen apropar-se a Déu. 
En aquest llibre trobareu una vintena ditineraris per fer a peu i en cotxe que us 
permetran visitar diferents ermites i santuaris repartits per tot el territori català, 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: La renta básica. Un derecho para todos y para siempre 

Autor/a: Guy Standing 

Editorial: Pasado & Presente, cop. 2018 

Signatura: 331.2 Sta 

Matèria: Política 

Sinopsi: 

Després de gairebé 40 anys defensant la renda bàsica universal com a eina per a lluitar contra la desigualtat 
i la pobresa en el món, Guy Standing, autor del precariat i La corrupció del capitalisme, ha escrit un guia clara 
i exhaustiva explicant què és la renda bàsica, per què és la idea més radical i necessària en la nova economia 
mundial i com fer-la realitat. Lluny de ser una utopia la renda bàsica és un dret de qualsevol ciutadà i des de 
tots els sectors de l'economia mundial s'està considerant com una necessitat social en un futur on el treball, 
tal com el coneixem, està en vies de desaparició. A més el llibre conté un epíleg de Daniel Raventós i de 
David Casassasexplicant la viabilitat i necessitat de la renda bàsica a Espanya. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: El buen dormir. Cómo crear un lugar de descanso adecuado 

Autor/A: Pere León 

Editorial: Urano, 2018 

Signatura: 614.7 Leo 

Matèria: Medicina natural 

Sinopsi: 

Una obra que ens dóna les claus per a crear un lloc de descans adequat. • El 
malestar que provoca el no descansar de forma reparadora pot tenir conseqüències negatives per a la salut.• 
Pere León compta amb més de deu anys d'experiència en la realització d'estudis geobiológicos i 
mesuraments ambientals. Com lliurar-se de l'insomni, gaudir d'un bon descans, evitar malalties i millorar la 
qualitat de vida? Per a l'arquitecte i geobiólogo Pere León, expert de prestigi mundial en la creació d'espais 
saludables, la solució passa per reduir i eliminar les males ones de l'entorn.Una de les causes més habituals 
encara que menys conegudes de l'insomni i altres alteracions del somni són les radiacions, tant les generades 
per les noves tecnologies com les procedents de la Terra. Quan estem sotmesos de forma intensa o 
prolongada a aquestes ones nocives, el nostre organisme es ressent, descansem malament i acabem per 
desenvolupar tota classe de malalties, des de fatiga o jaqueca fins a problemes immunitaris i càncer. La nova 
obra de Pere León ens ofereix totes les claus per a crear espais de descans nets i assegurances, lliures 
de geopatógenos i de contaminació electromagnètica, sense grans canvis ni inversions. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Invitació a l'Ecomonia Solidària. Una visió des de Catalunya 

Autor/a: Jordi Estivill 

Editorial: Pol·len, 2018 

Signatura: 334 Est 

Matèria: Economia Social 

Sinopsi: 

Invitació a l’Economia Solidària. Una visió des de Catalunya, de Jordi Estivill, és un treball que per primera 
vegada analitza amb xifres i exemples pràctics la situació de l’economia solidària en clau catalana. Una obra 
divulgativa que ens convida a conèixer una realitat emergent i un concepte cada vegada més utilitzat. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: El llenguatge de la tendresa. Història d'una infermera 

Autor/a: Christie Watson 

Editorial: Columna, cop. 2018 

Signatura: 614.2 Wat 

Matèria: Medicina 

Sinopsi: 

Un llibre sobre el fet que ser infermera implica un amor incondicional cap als altres.Christie Watson va ser 
infermera durant vint anys, un ofici del qual va aprendre una lliçó fonamental: no es pot tenir cura dels altres 
sense estimar incondicionalment. A tots ens han cuidat al llarg de la nostra vida i tots nosaltres hem tingut 
cura d’algú. Tots som infermers perquè tots estimem. 
Al llarg del llibre serem al costat de la Christie Watson en la primera nit d'un nadó prematur, l’observarem 
mentre sosté la mà d'un trasplantat de cor i pulmó i reprimirem les llàgrimes mentre renta els cabells d'un 
infant greument ferit en un incendi perquè l’olor de fum no colpegi la seva família. Un recorregut per tots 
els pavellons hospitalaris que ens mostra que la professió d'infermera es defineix per la cura, la compassió i 
la bondat. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Limpieza al natural. Ideas fáciles y baratas para vivir en un entorno limpio y 
sano 

Autor/a: Nathalie Boisseau 

Editorial: La Fertilidad de la Tierra, 2018 

Signatura: 648 Boi 

Matèria: Habitatges - neteja 

Sinopsi: 

Tens ganes de viure en un entorn net i sa, fins i tot des d'un punt de vista mediambiental? Aquest llibre està 
fet per a tu. La contaminació domèstica és en gran manera la responsable dels gasos d'efecte d'hivernacle i 
està en l'origen d'al·lèrgies, maldecaps i d'infeccions respiratòries. Nathalie Boisseau ens proposa diferents 
receptes barates i fàcils de realitzar, per a cada estada de la casa. Elaborades a base de substàncies naturals 
i biodegradables, ens permetran netejar eficaçment la casa de sòl a sostre, inclosa la roba i la vaixella, 
allunyant definitivament els productes tòxics de la casa. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: La dieta para el intestino inteligente. Cómo cambiar su cuerpo desde dentro 
hacia fuera 

Autor/a: Michael Mosley 

Editorial: Omega, cop. 2017 

Signatura: 613.2 Mos 

Matèria: Medicina - Nutrició 

Sinopsi: 

El nostre intestí és sorprenentment intel·ligent. Conté milions de neurones (tantes com podríem trobar en 
el cervell d'un gat) i alberga el microbioma, un exercito de microbis que influeix en el nostre estat d'animo, 
el nostre pes i el nostre sistema immunitari. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Los sabores de la memoria. Marcas que dejan huella 

Autor/a: Fernando Ruiz-Goseascoechea 

Editorial: Diábolo, 2018 

Signatura: 664 Rui 

Matèria: Empreses 

Sinopsi: 

A què saben els records? Un fascinant llibre com mai s'ha escrit, que aprofundeix per primera vegada en 
l'origen i història de les marques amb que ens alimentem i vam créixer. Aquest viatge íntim, i al mateix temps 
històric i social, comença i acaba a peu de platja. En ell, l'autor ens porta des del seu primer berenar en les 
sorres marroquines, a mitjan anys 50, fins a la Costa Brava dels 80, el dia que Ferran Adrià assumeix la 
direcció de la cuina del restaurant El Bulli. En el seu relat, no exempt d'humor, Fernando Ruiz-
Goseascoechea compte tot el que volem saber sobre les marques de productes que menjàvem i bevíem: on 
van néixer, qui les van crear, què va passar en la Guerra Civil… Explica si la marca va desaparèixer, si va ser 
absorbida per una multinacional o si encara perviu. Una desbordant biografia gastronòmica, personal i 
col·lectiva, en la qual mostra els seus desdejunis al País Basc, els seus berenars a Andalusia, els seus menjars 
a Madrid, els seus refrescos, aperitius i cerveses a les platges de Tarragona, les seves estades en el Empordà i 
el seu nadal a Barcelona. Se situa en plena transició política espanyola per a fer un repàs fascinant de la 
transició gastronòmica a les cases i als carrers; des de la nova cuina catalana a la nova cuina basca, passant 
per la nouvelle couisin, i revela des de primera fila les coordenades dels protagonistes que van transformar 
la cuina peninsular. El llibre compta amb un pròleg d'Ignacio Medina i un epíleg de Mauro Entrialgo. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: La gran ignomínia. Exiliats i presos polítics a la Catalunya del segle XXI 

Autor/a: Jaume Sobrequés i Callicó 

Editorial: Base, 2018 

Signatura: 323.1(46.71) Sob 

Matèria: Política 

Sinopsi: 

Amb el rigor propi d’un historiador i amb el compromís d’un català compromès amb el procés sobiranista, 
l’autor ofereix una crònica punyent de la lluita del poble català cap a la independència i de la brutal repressió 
que ha patit Catalunya en els darrers anys per part del govern de Mariano Rajoy, del PP, de Ciutadans i del 
PSOE-PSC, així com d’organitzacions feixistes i de mitjans de comunicació com els diaris El Mundo, La Razón, 
ABC i El País. L’autor dedica una atenció especial a analitzar el capteniment anticatalà del Tribunal 
Constitucional, del Tribunal Suprem, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de la Fiscalia General de 
l’Estat. Tots ells amb un objectiu: eliminar políticament els principals impulsors del moviment 
independentista: Artur Mas, Carles Puigdemont, Francesc Homs, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Joana 
Ortega, Irene Rigau, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, entre molts d’altres. La crònica més apassionant i valenta 
—aquella que diu les coses pel seu nom— que s’ha escrit fins avui sobre el Full de Ruta cap a la 
Independència. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Resolución de conflictos. Habilidades y técnicas para educadores 

Autor/a: Andrés Sánchez Suricalsay i Luis Villajos González 

Editorial: CSS, cop. 2018 

Signatura: 371.5 San 

Matèria: Ensenyament 

Sinopsi: 

Aquestes pàgines pretenen ajudar a adquirir destreses, habilitats i coneixements per a afrontar 
convenientment aquestes situacions, ja que no naixem dotats de capacitats que permetin afrontar-les. 
Constituint un excel·lent recurs per a treballar el conflicte de manera positiva des de la intel·ligència 
emocional i el foment d'actituds cooperatives. El text parteix d'una conceptualització del conflicte, a fi de 
comprendre el seu origen, la seva tipologia i les causes per les quals sorgeix. Posteriorment, realitza un 
recorregut per les diferents habilitats socials i comunicatives necessàries per a aconseguir relacions 
interpersonals satisfactòries, de cara a resoldre els conflictes de manera positiva per a les parts. I en últim 
terme, es proposen 40 tècniques per a la intervenció educativa grupal, categoritzades segons les habilitats 
socials i comunicatives descrites. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: Los divorcios conflictivos. Guía de Intervención en los Puntos de Encuentro 
Familiar 

Autor/a: Jesús de la Torre Laso 

Editorial: Morata, cop. 2018 

Signatura: 347.6 Tor 

Matèria: Dret 

Sinopsi: 

Els punts de trobada s'han convertit en un recurs imprescindible per a intervenir en els divorcis que 
presenten una gran conflictivitat i en aquells processos on els pares no són capaços o no es donen les 
condicions per a dur a terme un sistema 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: El origen de los otros 

Autor/a: Toni Morrison 

Editorial: Lumen, 2018 

Signatura: 323.14 Mor 

Matèria: Política - Literatura 

Sinopsi: 

Què és la raça i per què és important? Què motiva la tendència humana a construir Uns altres? Per què la 
presència d'aquests Altres ens espanta tant? 
Basant-se en els seus Norton Lectures, Toni Morrison aborda aquestes i altres qüestions que dominen cada 
vegada més la política mundial: la raça, la por, les fronteres, els moviments de masses, el desig de 
pertinença... En la seva cerca de respostes, la novel·lista revisa acuradament els seus propis records, així com 
la història, la política i, especialment, la literatura, examinant autors com HarrietBeecher Stowe, Ernest 
Hemingway i William Faulkner. A través d'ells analitza les nocions de puresa racial, l'origen de la raça negra 
com una eina per a definir una societat immigrant amb una gran varietat de procedències i costums, o les 
formes en què la literatura empra el color de la pell per a definir als personatges o conduir la narrativa. 

Consulta'l al catàleg Aladí.
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