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Títol: El director. Secretos e intrigas de la prensa narrados por el exdirector de El Mundo 

Autor/a: David Jiménez 

Editorial: Libros del K.O., 2019 

Signatura: 070 Jim 

Matèria: Obres Generals 

Sinopsi: David Jiménez, corresponsal i reporter de guerra durant dues dècades, va ser 

nomenat per sorpresa director d'El Mundo. L’il·lusionant repte professional va acabar en una cruenta batalla 

pel control del diari i va provocar el seu acomiadament després d'un any en el càrrec. Jiménez destapa en 

aquest llibre la podrida xarxa de pressions, influències i favors que s'estableix entre el poder econòmic, el 

poder polític i la premsa que suposadament ha de vigilar als dos primers. Ministres, banquers, consellers 

delegats, comissaris corruptes i periodistes de dubtosa moralitat protagonitzen aquesta història sobre les 

intrigues del món del periodisme i els fils secrets que governen Espanya. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: ...Y ahí lo dejo. Crónica de un proceso 

Autor/a: Gonzalo Boye 

Editorial: Roca, 2019 

Signatura: 323.1 (46.71) Boy 

Matèria: Política 

Sinopsi: Coneix la veritable història darrere del Procés, i del cervell jurídic que es troba 

darrere de la sortida de Puigdemont, i de la resta de diputats, d'Espanya. L'advocat Gonzalo Boye és el cervell 

jurídic que ha portat el cas dels polítics catalans que es van exiliar de forma precipitada i urgent, per 

instruccions seves, quan es va saber que la jutge Lamela anava a encausar i immediatament empresonar a 

tots els que ella considerava responsables dels suposats delictes de sedició i rebel·lió després del resultat del 

referèndum il·legal celebrat a Catalunya l'1 d'octubre de 2017. En aquest llibre compta amb tot detall de 

quina manera improvisada, perquè no hi havia temps per a res, va aconsellar als polítics fugir d'Espanya, i 

com va ser després organitzant la defensa dels seus representats gràcies al seu coneixement de la 

jurisprudència internacional. Bèlgica, Alemanya, Escòcia… Tots els escenaris europeus on es continuarà 

lliurant la defensa dels polítics independentistes, els advocats i la tàctica emprada en tots els casos, es 

compten des de la perspectiva del cervell que ha portat l'estratègia fins ara reeixida de la defensa d'aquests 

polítics. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1919755~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1917616~S46*cat


Títol: El crash. Tercera fase 

Autor/a: Santiago Niño-Becerra amb Natàlia Vila 

Editorial: Rocaeditorial, 2019 

Signatura: 338.97 Nin 

Matèria: Economia internacional 

Sinopsi: Santiago Nen-Becerra torna després del seu bestseller “El crash del 2010”, amb 

una anàlisi profunda dels moviments econòmics i polítics del panorama actual. Amb una visió clara i 

reveladora el Nens-Becerra ens torna a sorprendre amb premonicions i declaracions impactants. Comença 

la Tercera Fase. La crisi no és el que ens han explicat, diu Nen-Becerra en el seu nou llibre. No és una recessió 

de la qual ens estem recuperant. Va haver-hi certa recuperació, però només del PIB, no de l'ocupació. Però 

el problema no és aquest, el problema és que la crisi no ha acabat encara, i que ens queden uns quants anys, 

segurament fins a 2023 o més. I les conseqüències suposaran un canvi en la nostra forma de vida. Al que se 

suma altres problemes com els avanços de la Intel·ligència Artificial, de la producció additiva (amb 

impressores 3D), la crisi ecològica que suposa la consciència que els recursos no duraran eternament, etc. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Cuina mare. Receptes senzilles i tradicionals per cuinar a casa 

Autor/a: Joan Roca 

Editorial: Columna, 2019 

Signatura: 641 Roc 

Matèria: Cuina 

Sinopsi: Després de dedicar els seus dos llibres anteriors a les tècniques culinàries, Joan Roca recupera, en 

aquest llibre, la cuina tradicional de les mares, les receptes de sempre, amb l'objectiu que tothom pugui 

cuinar a casa. Sense perdre el seu toc de qualitat, ens ofereix receptes sense complicacions, ni tecnicismes. 

Quines receptes s'inclouen en el llibre? Receptes de tota la vida, les receptes de les nostres mares. Receptes 

de tota la vida adaptades a la cuina actual. Per exemple, receptes baixes en greixos. Plats de sempre però 

amb una versió modernitzada. El llibre comptarà amb una distribució clàssica de receptes: entrants, peixos, 

carns, ous, verdures i postres; així com amb una breu introducció a les tècniques fonamentals de la cuina. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1920263~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1917434~S46*cat


Títol: Esperança i llibertat 

Autor/a: Raül Romeva 

Editorial: Ara Llibres, 2019 

Signatura: 323.1 (46.71) Rom 

Matèria: Política 

Sinopsi: Raül Romeva decideix posar sobre el paper els seus pensaments des de la presó i ho fa amb els 

valors de l’esperança i la llibertat al centre de tot. Sense pocions màgiques ni retrets, amb el cap ben alt i la 

mà estesa i amb pas decidit cap a la República. Es tracta d’un llibre sobre la captivitat dels presos polítics, 

amb reflexions i propostes, molts dubtes, però també algunes certeses. Amb raons i arguments sobre la 

nostra democràcia, sobirania i independència; amb records per l’1 d’octubre, alguns silencis incomprensibles 

i el dolor compartit. Sense retrets, amb convicció. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Que la música amanse a las fieras. El equilibrio personal a través de los valores de 

la música 

Autor/a: Esteve Molero 

Editorial: Uno, 2018 

Signatura: 155 Mol 

Matèria: Psicologia – Autoajuda 

Sinopsi: Creix emocionalment a través de l'art musical, perquè escoltar és sentir amb el pensament. Aprèn 

a degustar l'essència que s'amaga en els sons i els ritmes: canviarà la teva manera d'escoltar música! La meva 

experiència com a compositor, instrumentista, director de orquestra i coach m'ho han demostrat: la música 

t'ajuda a ser una millor versió de tu mateix. No fa falta ser un expert per a entendre aquest llibre. només 

estimar la música i, sobretot, voler entendre la seva essència i valors. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1914455~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1919388~S46*cat


Títol: Tres dies a la presó. Un diàleg sense murs 

Autor/a: Jordi Cuixart i Gemma Nierga 

Editorial: Rosa dels Vents, 2019 

Signatura: 9 (46.71) “19” Cui 

Matèria: Història 

Sinopsi: El procés afecta emocionalment tots els catalans, tant si pengem banderes del 

balcó com si ens prenen per equidistants, i els periodistes hem d'intentar prendre distància i explicar què 

està passant ara i aquí», afirma Gemma Nierga. Amb aquesta ferma voluntat, ha pogut conversar tres dies 

amb en Jordi Cuixart en un locutori de la presó de Lledoners. I en un diàleg obert, amb franquesa i 

contundència, el president d'Òmnium es mostra en la seva dimensió més humana i també en la més 

política.El llibre és fruit d'aquestes sessions que van tenir lloc en un entorn hostil com el del centre 

penitenciari, i amb un vidre que força a saludar-se com es fa entre reixes -posant les mans a la mateixa altura, 

palmell contra palmell- i reflecteix l'excepcionalitat del moment que estem vivint 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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