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Títol: ¡No pienses más! Cómo parar la rueda del hámster que hay en tu cabeza 

Autor/a: Serge Marquis 

Editorial: Zenith, 2018 

Signatura: 152 Mar 

Sinopsi: 

Tens un hàmster ficat al cap! I aquest diminut rosegador és capaç de captar tota la teva 
atenció, posar-se a córrer a tota velocitat i fer-te perdre la xaveta. 
Segur que tu també saps qui és aquest hàmster: aquesta veueta dins del teu cap que mai 

calla i que converteix qualsevol nimietat en una catàstrofe que t'omple d'angoixa i que no saps com parar. Els seus 
pensaments ens omplen la ment d'escombraries durant tot el dia: judicis, culpes, crítiques, pensaments repetitius, 
lamentacions…Què podem fer per a posar a aquest hàmster en el seu lloc? 
Serge Marquis ens ensenya un mètode per a aconseguir deixar-lo fora de joc i fer-te amb el control de la teva ment: 
un petit pas enrere per al hàmster és un gran pas endavant per a tu. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: La vida empieza a los 40. Un camino a la felicidad y la sabiduría a partir de la mediana 
edad 

Autor/a: Gregory Cajina 

Editorial: Espasa, 2018 

Signatura: 155 Caj 

Sinopsi: 

Un camí a la felicitat i la saviesa a partir de la mitjana edat. La mitjana edat és una etapa de 
la vida en la qual hem d'acceptar que hem deixat enrere la joventut, però encara ens sentim 

capaces d'utilitzar la nostra experiència per a aconseguir nous reptes. Coneixem moltes més coses importants, 
d'aquestes que són rellevants per a la vida, i podem dir que som més“savis”. 
L'autor aborda qüestions relacionades amb la neurociencia, la biologia, l'antropologia, la filosofia, les arts, i sobretot 
convida al lector a explorar el seu propi camí. La segona meitat de les nostres vides espera però no 
espera. Gregory Cajina s'endinsa en el fascinant món que se'ns presenta a partir dels 40 i, com a expert 
en neurociencia, ens mostra què inspira al cervell en aquesta edat, què ens motiva i com podem entendre millor qui 
som. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: Prevenir el narcisismo. Educa a tu hijo para ser feliz no para ser mejor 

Autor/a: Julio Rodríguez 

Editorial: Plataforma, 2018 

Signatura: 155.4 Rod 

Sinopsi: 

Vivim en una societat cada vegada més narcisista. El culte a l'ego i a la imatge són pilars 
d'un sistema basat en el consum.Tant les xarxes socials com els anuncis de la tele ens 
bombardegen contínuament amb missatges que basen la felicitat en l'èxit i, sobretot, a 
creure'ns millors que els demás.en aquest context, el narcisisme, les característiques del 

qual poden existir de manera natural en molts nens durant els primers anys de vida, en lloc d'anar desapareixent a 
mesura que les persones maduren i es relacionen sanament amb els seus iguals, es torna un tret cada vegada més 
predominant. Així,ens trobem amb nens de nou anys que no toleren fallar, que menteixen i abusen; adolescents que 
mai s'arriben a conèixer a si mateixos i només valoren els aspectes superficials de les persones; estudiants obsessionats 
amb destacar sense importar els mitjans per a aconseguir-ho i adults infeliços que no dubten a manipular, explotar i 
maltractar als altres en el seu propi benefici. Davant aquest panorama, què podem fer? Prevenir el narcisisme ofereix 
eines educatives per a detectar i combatre qualsevol petit indici d'aquestes conductes en els nens i per a formar a 
persones segures de si mateixes i amb una autoestima sòlida. 

Consulta'l al catàleg Aladí.

 

Títol: La empatía. Entenderla para entender a los demás 

Autor/a: Luis Moya Albiol 

Editorial: Plataforma, 2018 

Signatura: 155 Moy 

Sinopsi: 

Les persones més empàtiques són, amb major probabilitat, més felices. L'empatia ens 
permet entendre millor als altres i ens ajuda a aconseguir tant l'èxit personal en les 
relacions amb la família i els amics, com el professional, afavorint que siguem més sensibles 
a les necessitats i desitjos d'aquells amb els quals treballem. Amb tants avantatges, no 

obstant això, l'empatia és un tema pràcticament inexplorat. Aquest llibre, basant-se en diversos estudis científics, 
ajuda a comprendre què és i com funciona, per a poder així entendre als altres, estenent els seus beneficis a tota la 
societat; de fet, educar en l'empatia és el camí cap a la no violència, perquè afavoreix la tolerància, la convivència, el 
respecte i la solidaridad.en aquesta nova edició ampliada i actualitzada, l'autor ofereix una sèrie d'eines pràctiques 
que ajudaran el lector a desenvolupar la seva pròpia empatia i a fomentar la construcció d'una societat més empàtica. 

Consulta'l al catàleg Aladí.
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