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Títol: El circuito de la esperanza. El viaje de un psicólogo de la desesperanza al optimismo 

Autor/a: Martin E.P. Seligman 

Editorial: Ediciones B, 2018 

Signatura: 152 Sel 

Matèria: Psicologia 

Sinopsi: Les memòries d'un dels psicòlegs contemporanis més influents del mundo.en 

aquestes captivadores memòries, el fundador de la Psicologia Positiva,Martin Seligman, ens convida a 

recórrer la seva vida des de la seva infància fins al present, així com a conèixer les històries visionàries que 

hi ha darrere de les seves recerques més importants. Una història meravellosa magistralment comptada. 

Consulta’l al catàleg Aladí!

 

Títol: La tolerància explicada a todo el mundo 

Autor/a: Roger-Pol Droit 

Editorial: Paidós, 2018 

Signatura: 172 Dro 

Matèria: Moral – Ètica 

Sinopsi: La tolerància és un concepte clau per al bon fer de la nostra societat i RogerPol 

Droit dóna resposta a les preguntes essencials per a comprendre-la. Tots som diferents. Les nostres creences 

i les nostres eleccions polítiques no són les mateixes. El menjar, la roba, els hàbits ens distingeixen. De fet, 

mai estarem del tot d'acord. I és per això que la tolerància és essencial: evita que els nostres desacords es 

converteixin en enfrontaments i guerres. En La tolerància explicada a tothom, Roger-Pol Droit ens permet 

comprendre que depèn de cadascun de nosaltres, dia a dia, contribuir a la construcció de la tolerància. 

Consulta’l al catàleg Aladí!

 

Títol: Decisiones instintives. La intel·ligència del inconsciente. 

Autor/a: Gerd Gigerenzer 

Editorial: Ariel, 2018 

Signatura: 153 Gig 

Matèria: Psicologia 

Sinopsi: El procés per a prendre decisions correctes no consisteix a pastar una gran 

quantitat d'informació, sinó a descartar intuïtivament aquella que no necessitem. Decisions instintives 

proposa una anàlisi dels múltiples factors i influències (innates i adquirides) que condicionen el nostre procés 

de decisió. Aquest llibre, fruit de més de deu anys de recerca per part d'un dels més prestigiosos científics 

en la matèria, arriba a conclusions sorprenents. 

Consulta’l al catàleg Aladí!
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Títol: La condició vulnerable. Assaig de filosofia literària 2. 

Autor/a: Joan-Carles Melich Sangra 

Editorial: Arcàdia, 2018 

Signatura: 128 Mel 

Matèria: Filosofia 

Sinopsi: Som vulnerables i res no ens pot protegir del tot del sofriment inherent a la 

condició humana. Per bona que sigui la nostra vida, en algun moment una ferida pot 

deixar-nos una marca inesborrable. La nostra pròpia finitud ens fa fràgils. Joan-Carles Mèlich defuig la 

metafísica i s’endinsa en la filosofia literària per explorar la dimensió ètica de la nostra vida amb els altres, 

la qual es manifesta en les demandes compartides, la cura mútua, l’escolta , el sentiment de vergonya, el 

perdó i el reconeixement que donen sentit als límits de la nostra existència. 

Consulta’l al catàleg Aladí!
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