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Títol: Altsasu. El caso Alsasua 

Autor/a: Aitor Agirrezabal i Aritz Intxusta 

Editorial: Txalaparta, 2018 

Signatura: 323.1(46.6) Int 

Matèria: Política 

Sinopsi: La matinada del 15 d'octubre de 2016, un altercat a les portes del bar Koxka de 

Altsasu (Navarra), en el qual es van veure implicats diversos joves del poble, dos agents de la Guàrdia Civil i 

les seves parelles, va deixar com a primer resultat dos detinguts i un turmell, el del tinent, trencat. Aviat 

vindrien més detencions, càmeres de televisió, acusacions i condemnes, mobilitzacions. Fins a convertir 

Altsasu en el que, molt malgrat els propis veïns i veïnes, és avui símbol, mite i trinxera ideològica. Per uns, 

la palanca amb la qual intentar apuntalar la unitat d'Espanya. Per a uns altres, un dic en la defensa dels 

drets humans, la justícia i la democràcia. Altsasu. El cas Alsasua. Entre la piconadora polític-judicial i 

mediàtica i el propi poble, un abisme, on prenen protagonisme associacions de víctimes, de guàrdies civils, 

polítics, periodistes sense pudor, jutges i fiscals amb afany de fama i on, en aquesta trepidant crònica 

periodística, Aritz Intxusta i Aitor Agirrezabal rescaten la part silenciada pels grans mitjans, amb múltiples 

entrevistes i donant veu, per primera vegada, als protagonistes d'aquesta història, que completen el relat 

amb les seves cartes des de la presó. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: 101 Cuentos sanadores 

Autor/a: Susan Perrow 

Editorial: Ing Edicions, 2018 

Signatura: 37.03 Per 

Matèria: Ensenyament 

Sinopsi: Què podem oferir als nostres fills i alumnes per a preparar-los per a un futur tan canviant i que 

amenaça amb aïllar-los? 

Contes, molts contes. A més de tenir el poder de resoldre situacions difícils, els contes ajuden la creació 

d'imatges internes, els permeten un vocabulari ric, aprendre a narrar les anècdotes del dia amb 

espontaneïtat, calidesa i sentit. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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Títol: Constitución: La reforma inevitable. Monarquía, plurinacionalidad y otras batalles 

Autor/a: Antón Losada i Javier Pérez Royo 

Editorial: Roca, 2018 

Signatura: 32(46) Los 

Matèria: Política 

Sinopsi: En aquest llibre urgent i polèmic es posa en qüestió la possible supervivència 

de la Constitució de 78 com a instrument capaç de garantir la convivència democràtica a Espanya. El seu 

cicle ha terminado.en aquest llibre urgent i polèmic es posa en qüestió la possible supervivència de la 

Constitució de 78 com a instrument capaç de garantir la convivència democràtica a Espanya. El seu cicle ha 

terminado.el constitucionalista Javier Pérez Royo i l'analista polític Antón Losada uneixen forces per a 

sotmetre a una discussió sense línies vermelles quina és la situació actual, per què la deterioració és tan 

gran, i a on ens condueix l'immobilisme. Perquè conclouen que ja és tard per a impedir que la Constitució 

de 1978, juntament amb la monarquia i el bipartidisme, resulti útil per a resoldre els enormes problemes 

que Espanya té plantejats ara mateix. Aquella loadísima Transició democràtica espanyola no va ser tan 

perfecta com ens van comptar, i el que va seguir ha permès que els seus millors aspectes s'hagin anat 

deteriorant. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

  

Títol: Metodología para estudiar con éxito. Técnicas de estudio para assignatures 
dificiles 

Autor/a: Carlos Pereira Rodríguez 

Editorial: Ediciones Pirámide, 2018 

Signatura: 371.3 Per 

Matèria: Ensenyament 

Sinopsi: Aquest és un llibre sobre metodologia de l'estudi. El seu objectiu és ensenyar a estudiar amb 
eficàcia, és a dir, com aconseguir aprendre més en menys temps i recordar amb facilitat. L'estudiant que 
l'aconsegueix traurà millors notes amb menor esforç, memoritzarà amb més comoditat i s'alegrarà de 
sentir créixer la seguretat en si mateix. Així li va ocórrer a l'autor. Per a aconseguir-ho, aquesta obra es 
divideix en tres parts: bàsica psicologia, tècniques d'estudi i assignatures difícils. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1909101~S46*cat
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Títol: Un mundo de tres ceros. La nueva economia de pobreza cero, desempleo cero y 
cero emisiones netes de carbono 

Autor/a: Muhammad Yunus 

Editorial: Paidós, 2018 

Signatura: 339 Yun 

Matèria: Economia 

Sinopsi: Premi Nobel de la Pau i autor del banquer dels pobres, ens ofereix la seva visió d'un nou sistema 
econòmic emergent que pot salvar la humanitat i el planeta.Muhammad Yunus és un dels crítics socials 
més aguts de l'actualitat. EnUn món de tres zeros constata que el motor del capitalisme està trencat: que 
tal com es concep actualment condueix inevitablement a una desigualtat desenfrenada, una desocupació 
massiva i la destrucció del medi ambient. Necessitem un nou sistema econòmic que converteixi l'altruisme 
en una força creativa tan poderosa com l'interès propi. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: Pensar de nuevo la pedagogia 

Auotr/a: Rafael Ávila 

Editorial: Editorial UOC, 2018 

Signatura: 37.01 Avi 

Matèria: Ensenyament 

Sinopsi: La pedagogia continua sent un saber, una professió, una forma de mirar i d'entendre els processos 
i les relacions educatives. És per això que necessita ser repensada i actualitzada de forma permanent. 
Aquesta és la proposta que ofereix el present llibre. Un exercici que ens porta a desentranyar l'ofici del 
pedagog, la pedagogia com a disciplina, els sabers que la conformen i sustenten, el marc polític i social en 
el qual es desembolica. I tot això, sense deixar de costat la interpretació actualitzada i situada de què 
s'entén per educació. Una lectura per a pensar de nou els processos formatius. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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