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Títol: Ecuador y las Islas Galápagos 

Autor/a: Isabel Albiston i 4 més. 

Editorial: GeoPlaneta, 2019 

Signatura: 91 (026) (866) Alb 

Matèria: Guies de Viatges 

Sinopsi: L'Equador és un país petit, però precisament en la seva grandària radica un dels 

seus majors atractius. Des de la lujuriant jungla amazònica fins als volcans coronats de neu, les platges de 

sorra, els ritmes relaxants de la costa i la bellesa sublim de les illes Galápagos, és tal la diversitat que 

s'observa dins de les fronteres de l'Equador que el visitant podria tenir la sensació de que ja no necessita 

emprendre cap altre viatge. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

Títol: Ets genial. Creu en tu i no tinguis por de ser brillant en (gairebé) tot 

Autor/a: Matthew Syed (Il·lustrat per Toby Triumph) 

Editorial: Flamboyant, 2019 

Signatura: 155 Sye 

Matèria: Realització personal 

Sinopsi: En Matthew Syed va ser esportista olímpic i número 1 al Regne Unit durant una colla d'anys i en 

aquest llibre parla, des de la seva experiència personal i amb un llenguatge planer, sobre com explotar el 

teu potencial i arribar a ser genial en allò que et proposis. Oblida la idea de "o neixes amb un do o és 

impossible assolir allò que et proposes". Els consells i el guiatge d'en Matthew t'ajudaran a afrontar els 

reptes més quotidians (aprovar un examen, actuar en una obra de teatre escolar, fer trucs amb l'skate) 

com els més atrevits (ser una estrella del pop, guanyar un campionat internacional). Tot és qüestió de 

canviar de mentalitat, aixecar-te del sofà i entrenar la teva genialitat. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1917000~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1919153~S46*cat


 

Títol: Combatir el insomnio. El plan perfecto para dormir bien 

Autor/a: Dr. Francisco Marín y Charo Sierra 

Editorial: RBA Libros, 2019 

Signatura: 613.7 Mar 

Matèria: Insomni 

Sinopsi: SUPERA ELS TRASTORNS DEL SOMNI Per què dormim malament una nit sí i una 

altra també, encara que posem tota la nostra obstinació en què això no ocorri? Què interfereix en el nostre 

descans diari? Com podem reajustar el nostre rellotge intern i no passar ni una nit més en blanc? Amb 

aquest llibre pràctic podràs detectar i solucionar els desordres del somni i elaborar el programa adequat 

per a descansar correctament. •Tècniques de relaxació •Hàbits per a fomentar el descans •Remedios 

naturals •Fàrmacs adequats 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Tresors naturals de Catalunya. Els 182 espais naturals protegits. 

Autor/a: Juan Manuel Borrero 

Editorial: Cossetània, 2019 

Signatura: 91(46.71) Bor 

Matèria: Geografia 

Sinopsi: El llibre que teniu a les mans té dos objectius ferms: donar-vos a conèixer tots els espais protegits 

de Catalunya i conscienciar-vos que la seva conservació és el millor llegat que podeu deixar a les properes 

generacions. A través de les seves pàgines podreu fer un viatge visual pels 182 espais naturals de 

Catalunya, i així descobrir els llacs glacials i les crestes de l'alta muntanya, els turons de les nostres 

serralades, les estepes semi-desèrtiques, els nostres rius i torrents, els aiguamolls litorals i la costa 

mediterrània. En un sol llibre desplegareu tot aquest univers fotografiat magníficament durant cinc anys 

per l'autor, un treball curós i minuciós que l'ha portat a visitar cada espai natural en el moment precís en 

què esclataven els seus valors paisatgístics. L'aliança de l'autor i la natura no us decebran en absolut, com 

tampoc el descobriment de tots els espais protegits, ara al vostre abast. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1916908~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1917514~S46*cat


Títol: Un hogar para vivir. Reorganiza tu casa y, de paso, tu vida 

Autor/a: Lu Wei 

Editorial: Grijalbo, 2018 

Signatura: 64 Lu 

Matèria: Economia domèstica 

Sinopsi: Caos a la cuina, en el saló, en el dormitori, en el bany...Si creus que el desordre 

governa la teva llar i no tens espai ni per a respirar, aquí trobaràs la guia que necessites per a ordenar des 

de l'entrada al vestidor. Aquest llibre t'ensenya a organitzar bé l'espai, redistribuir els mobles, aprofitar la 

llum, posar ordre en tots els racons de la teva casa i, de pas, en la teva vida. «Massa coses per a tan poc 

espai.» T'avergonyeixes de la teva casa? Quantes vegades has pensat a mudar-te a una casa més gran per 

«no tenir suficient espai»? En aquesta guia trobaràs més de 300 il·lustracions, realitzades a mà i fàcils 

d'entendre, amb els trucs definitius per a resoldre els teus problemes d'emmagatzematge i viure en una 

llar neta i ordenada. Les innovadores idees de Dl. Wei sobre l'organització de l'espai ens omplen 

d'inspiració i ens regalen suggeriments pràctics per a moblar la nostra casa i, de pas, ordenar nostra ment. 

Lu Wei és una ordenadora professional obsessiva: necessita posar cada cosa en el seu lloc. Li encanta 

portar davantals a ratlles, escriure, pintar i ordenar la seva casa per a, alhora, tenir ordenades les seves 

idees. És, a més, arquitecta i la principal consultora de disseny d'interiors a la Xina. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Tinc hipertensió. I ara què? 

Autor/a: Albert Ledesma 

Editorial: Eumo, 2019 

Signatura: 616.1 Led 

Matèria: Salut i benestar 

Sinopsi: La tensió arterial elevada, causant de moltes malalties cardiovasculars, afecta 

un 40% de les persones de més de 18 anys. Albert Ledesma, metge de família, explica 

com reduir aquest factor de risc i combatre'l des de les fases inicials. Les claus són dues: viure de manera 

saludable ?fer activitat física, seguir una dieta equilibrada amb poca sal, prendre poc alcohol o gens, 

mantenir el pes adequat, no fumar? i haver fet un bon diagnòstic per abordar el tractament. Aquesta guia 

ens ajudarà amb tots dos objectius. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1901169~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1918013~S46*cat


 

Títol: Al cor de l’aula. El factor humà a l’educació 

Autor/a: Juan Sánchez-Enciso 

Editorial: Associació de Mestres Rosa Sensat, 2018 

Signatura: 371.2 San 

Matèria: Educació – Valors 

Sinopsi: Aquest llibre breu i essencial no parla d’objectius didàctics, ni de competències 
o estratègies d’aula, ni de l’avaluació dels alumnes. És un llibre sobre el més important de l’ofici docent, el 
factor humà: les mirades, els gestos significatius, les emocions, els silencis, el tacte fi, les atmosferes, les 
pors i les desconfiances, l’art de dir i compartir la paraula… En aquest llibre de Juan Sánchez-Enciso hi 
trobarem 37 anys d’experiència docent concentrats, que ens retornen a allò que és primordial: la 
necessitat de ser reconeguts com a subjectes actius per a l’adquisició de coneixements i per a l’establiment 
de vincles que ens ajudin a viure. Unes reflexions i uns relats fets en primera persona que, en paraules de 
l’autor, «m’agradaria que inquietessin i confortessin a la vegada». La presentació anirà a càrrec de l’autor, 
Juan Sánchez-Enciso, i del mestre i psicopedagog Joan Maria Girona. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: El pensamiento ecológico 

Autor/a: Timothy Morton 

Editorial: Paidós, 2018 

Signatura: 570 Mor 

Matèria: Ètica amiental 

Sinopsi: La introducció ideal al pensament de Timothy Morton, un dels filòsofs més influents de l'actualitat 
al qual The Guardian ha batejat com el profeta-filòsof del antropoceno. Utilitzant a Darwin i els 
descobriments contemporanis vinculats a les ciències biològiques, així com referències literàries i de la 
cultura popular, Timothy Morton sosté en aquest apassionant, lúcid i sorprenent llibre que totes les formes 
de vida estan connectades en una vasta «malla» que penetra totes les dimensions de la vida.el pensament 
ecològic es una obra compromesa i accessible que desafiarà el pensament dels lectors en disciplines que 
van des de la teoria crítica fins al romanticisme i la geografia cultural. Imprescindible. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1911682~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1911545~S46*cat


 

Títol: De qué hablamos cuando hablamos del cerebro 

Autor/a: Lionel Naccache i Karine Naccache 

Editorial: Paidós, 2019 

Signatura: 612.8 Nac 

Matèria: Neurociència 

Sinopsi: El cervell com mai te l'havien comptat! Memòria, emocions, consciència, 

llenguatge, glia, sinapsi, l'hipocamp, la memòria, l'escorça...aquestes paraules apareixen cada dia més en 

els mitjans de comunicació i no obstant això la majoria de nosaltres no coneixem el seu significat. Aquest 

llibre és una guia molt senzilla que explica de forma molt sintètica els principals conceptes que tothom 

necessita conèixer sobre les ciències del cervell. Un llibre que va néixer d'una sèrie d'estiu que va reunir 

milions d'oïdors en France Inter. Una obra en la qual el cervell de cadascun de nosaltres és el personatge 

principal. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

Títol: Con un par de huevos. Pasión por las tortillas 

Autor/a: Joan Antoni Miró 

Editorial: Libros Cúpula, 2019 

Signatura: 641 Mir 

Matèria: Receptes de cuina 

Sinopsi: 180 maneres diferents de preparar truites de tot tipo.la truita és un plat divertit i agraït de 

preparar amb el que es pot fer volar la imaginació, ja que permet infinitat de combinacions i formes en la 

seva elaboració. Aquest receptari agrupa gran part de les receptes que, al llarg de quaranta anys, Joan 

Antoni Miró ha preparat diàriament en la seva truiteria, ara a la disposició de tothom. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1917061~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1916839~S46*cat


 

Títol: Contaminación atmosférica. Conceptos, causas, efectos, control 

Autor/a: Federico Velázquez de Castro González 

Editorial: Editorial Acribia, 2018 

Signatura: 614.7 Vel 

Matèria: Aire – Contaminació 

Sinopsi: La contaminació de l'aire és un dels grans problemes del nostre temps. El seu 

origen pot remuntar-se a la Revolució Industrial, i malgrat els canvis ocorreguts des de 

llavors, les grans ciutats i els entorns dels nuclis industrials continuen mostrant valors preocupants, fins al 

punt que l'Organització Mundial de la Salut, en el seu Informe de 2018, va xifrar en 7 milions el nombre de 

morts prematures que aquesta contaminació origina. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

Títol: 10 proves per al Nivell C2. Exercicis segons el model del CPNL 

Autor/a: Sergi Cercós Vilademunt 

Editorial: Castellnou, 2018 

Signatura: 433 Cer 

Matèria: Aprenentatge d’Idiomes 

Sinopsi: El manual 10 Proves per al Nivell C2 - Exercicis segons el model del CNL conté 10 proves per a 

l'obtenció del certificat del nivell C2 de llengua catalana, amb la finalitat que la persona usuària es 

familiaritzi tant amb l'estructura com amb la mecànica de la prova i pugui presentar-se a la convocatòria 

anual d'exàmens del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) amb la seguretat que coneix amb 

profunditat tots i cadascun dels exercicis. Els àudios per a realitzar els exercicis de l'apartat "Escoltar per 

escriure" es poden descarregar a la pàgina web http://www.castellnouedicions.com un cop cercat el 

manual. El solucionari de les activitats es troba al final del llibre. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1916930~S46*cat
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