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Títol: Tu suelo pélvico. Ese gran desconocido. 

Autor/a: Raquel López i Elisa García 

Editorial: Cúpula, 2018 

Signatura: 616.6 Lop 

Sinopsi: El primer llibre que parla de com prevenir i com tractar els problemes o 

disfuncions del sòl pélvico.la incontinència urinària afecta a una de cada quatre dones a 

partir dels 35 anys. El responsable és aquest gran desconegut, el sòl pèlvic, que queda 

especialment danyat després dels parts, però que igualment es deteriora sense haver tingut fills. La bona 

notícia és que té solució, i aquest llibre recull tota la informació necessària perquè qualsevol dona, des d'una 

adolescent fins a una dona en plena menopausa, resolgui els seus dubtes i aprengui a enfortir-ho durant tota 

la seva vida.Les autores, expertes en rehabilitació de sòl pèlvic, repassen les diferents tècniques que 

existeixen en l'actualitat i ofereixen dades pràctiques i consells amb enorme rigor, però també ens faran 

somriure i despertar el sentit de l'humor, amb anècdotes que ens recorden que és molt necessari acabar 

amb tabús i poder parlar amb llibertat de tot el que envolta aquest tema. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: Aroma de marca. Claus per crear una bona marca a través de casos pràctics. 

Autor/a: Marta Royo Espinet 

Editorial: Cossetània, 2018 

Signatura: 659 Roy 

Sinopsi: Mira al teu voltant. Estàs rodejat de productes que, en un moment o altre, faràs 

servir, i si ho no ho fas, tard o d'hora et transmetran emocions o et cridaran l'atenció. 

Ara, entre les mans, tens aquest llibre... I, si el tens, és perquè t'ha cridat l'atenció, i en això la imatge, la 

publicitat i la comunicació hi han ajudat. Potser hi ha alguna cosa que l'ha fet diferent del que hi ha fins ara. 

Alguna cosa que ha fet que te'l miris. I és que la diferenciació és, sens dubte, la base de la bona publicitat, 

així com també la del fet que sigui únic. Aquest llibre vol ser un recull de tot això: t'ajudarà a crear una (bona) 

marca i a difondre-la a partir d'històries reals o exemples pràctics que han funcionat i altres en què l'autora 

ha treballat professionalment amb èxit. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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