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Títol: Oriol Junqueras. Fins que siguem lliures 

Autor/a: Sergi Sol 

Editorial: Ara llibres, 2018 

Signatura: 323.1 (46.71) Sol 

Sinopsi: L’ Oriol Junqueras i en Carles Puigdemont van ser els principals artífexs 

institucionals de l’èpica col·lectiva que protagonitzàrem l’1 d’octubre. De vegades, amb 

una encomiable determinació; d’altres, a empentes i rodolons. La pressió política i mediàtica de l’Estat va 

ser asfixiant, i si el Govern de Catalunya no va cedir i va impulsar el referèndum, va ser, sobretot, perquè 

president i vicepresident van anar-hi plegats. Avui, un és a la presó i l’altre a l’exili. No són els únics 

injustament privats de llibertat. Aquesta obra narra, analitza i contextualitza, des de la perspectiva del nucli 

de col·laboradors més íntim del vicepresident Oriol Junqueras, el rerefons que va determinar les dures 

decisions de la tardor catalana: la precipitació del 20-S, la celebració del referèndum, el desconcert posterior 

a la proclamació de la República, l’ingrés en centres penitenciaris dels presos polítics, l’aplicació del 155, 

l’estratègia d’ERC per eixamplar la base de l’independentisme, la celebració de les eleccions del 21-D i els 

entrebancs per configurar un nou Govern. Però, més enllà del relat apassionat i de la informació inèdita 

d’aquest període transcendental, hi ha la voluntat manifesta de reivindicar i fer justícia a la figura i el treball 

d’Oriol Junqueras.  

Consulta’l al catàleg Aladí!

 

Títol: La mujer en el mundo. Atlas de la geografia feminista. 

Autor/a: Joni Seager 

Editorial: Grijalbo, 2018 

Signatura: 30.055.2 Sea 

Sinopsi: Un atles feminista brillantment dissenyat i guardonat que il·lustra com viuen les 

dones en els diferents continents i cultures. Una anàlisi global, accessible i actualitzat dels 

aspectes clau que afecten les dones d'avui, els avanços aconseguits i el camí encara per recórrer. Donem a 

les dones la mateixa atenció i anàlisi que concedim als homes en el mapa! La situació de les dones està més 

en el punt de mira que mai: parlem d'igualtat, de bretxa salarial, de drets... però sabem realment quina és 

la situació de la dona en l'actualitat? Darrere dels grans titulars, s'amaga el dia a dia de milions de dones que 

lluiten per fer un món millor i més just, encara que encara queden molts reptes per lluitar:-520 milions de 

dones no saben llegir.-El 47% de les nenes índies es casen abans de complir els 18 anys.-Una dona mor 

assassinada per la seva parella cada tres dies a França i cada 30 hores a l'Argentina.-En 2018, Islàndia va ser 

el primer país a prohibir per llei la bretxa salarial.-No és fins a 2030, que els nens i les nenes accediran a 

l'educació a parts iguals. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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Títol: Gracias por llegar tarde 

Autor/a: Thomas L. Friedman 

Editorial: Deusto, 2018 

Signatura: 304 Fri 

Sinopsi: En el seu treball més ambiciós fins avui, en Thomas L. Friedman mostra els 

moviments tectònics que demostren que hem entrat en una era d'acceleració vertiginosa 

-i explica com viure en ella. Gràcies als últims avanços tecnològics, els alpinistes de 

l'Everest gaudeixen d'excel·lent servei de telefonia mòbil i els automòbils que es condueixen solos ja estan 

en les nostres carreteres. Mentrestant, la Mare Naturalesa també està experimentant canvis dramàtics a 

mesura que els nivells de carboni s'eleven i les espècies s'extingeixen. I és que segons en Friedman, tres són 

les forces acceleradores que estan canviant el nostre planeta: la llei de Moore (tecnologia), el mercat 

(globalització) i la mare naturalesa (canvi climàtica i biodiversitat). Aquests acceleradors estan canviant cinc 

regnes clau: el lloc de treball, la política, la geopolítica, l'ètica i la comunitat. Amb la vitalitat, l'enginy i 

optimisme al qual ja ens té acostumats, en Friedman mostra que podem superar les múltiples tensions d'una 

era d'acceleracions, si disminuïm la velocitat, si ens atrevim a arribar tard i usem el temps per a re-imaginar 

el treball, la política i la comunitat. Gràcies per arribar tard és una guia de lectura essencial per a entendre 

el present i el futur que ens espera. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: El maig de les dones. El moviment feminista a Catalunya durant la transició. 

Autor/a: Meritxell Ferré Baldrich 

Editorial: Arola, 2018 

Signatura: 30.055.2 Fer 

Sinopsi: Del 27 al 30 de maig del 1976, se celebraren a Barcelona les primeres Jornades 

Catalanes de la Dona. Aquest és el punt de partida del llibre que teniu a les mans, El maig 

de les dones. El moviment feminista a Catalunya durant la transició. Des d’aquesta data del desembre del 

1975, i fins al cap de deu anys, el 1985, quan se celebren les III Jornades Estatals Feministes a Barcelona, 

l’autora ens presenta una anàlisi acurada, rigorosa i documentada sobre diferents aspectes de la lluita 

feminista a Catalunya durant aquesta dècada que són fonamentals per entendre el període de la transició 

des del punt de vista de les dones i, també, el moment present. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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