
NOVETATS JUNY 2019 

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

Autor/a: Joan Antoni Miró 

Editorial: Libros Cúpula, 2019 

Signatura: 641 Mir 

Matèria: 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 el seu truiteria, ara a la disposició de tothom. 

Consulta’l al catàleg Aladí!

 

Títol: Inteligencia no verbal 

Autor/a: Teresa Baró 

Editorial: Paidós, 2018 

Matèria: Llenguatge corporal 

Sinopsi: A Intel·ligència no verbal trobaràs recursos per a desenvolupar el teu talent 
comunicatiu i descobriràs com el domini del llenguatge no verbal pot ser la clau de l'èxit. 

En l'era de la tecnologia i l'impacte de la multiculturalitat en les nostres comunitats, és cada vegada més 
necessari el cultiu de les habilitats de comunicació. No obstant això, la immensa majoria dels ciutadans ens 
comportem no verbalment de manera intuïtiva, seguint uns patrons culturals adquirits i cedint tot el 
protagonisme a la paraula. Ens expressem no verbalment, però ens falta conèixer la tècnica i els 
coneixements per a descodificar els missatges dels altres i adaptar els nostres en funció del que volem 
transmetre. 

Consulta’l al catàleg Aladí!

 

Títol: Obertura republicana. Catalunya, després del nacionalisme 

Autor/a: Enric Marín i Joan M. Tresserras 

Editorial: Pòrtic, 2019 

Signatura: 323.1 (46.71) Mar 

Matèria: Política s. XX i s. XXI 

Sinopsi: Una proposta de futur davant del desconcert de l’independentisme.Vivim un 

canvi d’època d’un abast extraordinari. Obertura republicana vol respondre a lesgrans qüestions i reptes que 

planteja aquesta crisi d’època global. A escala catalana, cal deixarenrere la temptació essencialista identitària 

i la concepció obsoleta dels estat nació. La nostrasocietat ha viscut diverses transformacions que ens han 

dut fins a la incertesa actual. D’unabanda, no es veu marge de maniobra en l’Estat espanyol; de l’altra, les 

tradicionals elits catalanesno semblen tenir un projecte específicament català.  

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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Títol: La compasión difícil 

Autor/a: Chantal Maillard 

Editorial: Galaxia Gutenberg, 2019 

Signatura: 17 Mai 

Matèria: Valors humans 

Sinopsi: Aquest és sens dubte el llibre més pertorbador que ha 

escrit Chantal Maillard fins avui. En ell s'enfronta als grans temes sobre els quals la 

humanitat porta interrogant-se des del principi dels temps. El naixement, el dolor i la mort, els déus i la seva 

absència, la relació de la nostra espècie amb els altres éssers vius, la maternitat i el suïcidi, la culpa i la 

innocència, el judici i la creença. Tot això girant entorn de l'eix d'una primordial violència que tots patim 

alhora que infligim. Com compadir, considerant el crim?, es pregunta l'autora. I com no compadir, 

considerant la fam? 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Internet de las coses. La transformación digital de la Sociedad 

Autor/a: Manel López i Seuba 

Editorial: RA-MA Editorial, 2019 

Signatura: 681.3 (Int) Lop 

Matèria: Innovacions tecnològiques 

Sinopsi: Què tenen en comú Drons, Wearables, Cloud Computing, 5G, Big Data, Machine Learning,  

Blockchain, i tantes altres tecnologies i dispositius actuals? Doncs que són elements que formen part de la 

revolució que ha arribat per a quedar-se: Internet de les coses. Cadascun dels anteriors disposa d'identitat, 

utilitat i autonomia pròpia, però el seu potencial veritable es mostra quan es connecten a la xarxa i entre 

ells. La possibilitat d'interconnectar-ho tot i aconseguir que els objectes, muts fins ara, es comuniquin amb 

altres objectes, màquines, processos i persones obre la porta a una nova revolució, que alguns s'obstinen a 

dir la de la Indústria 4.0. La cosa va molt més allà i està provocant acceleradament canvis de model en tots 

els àmbits de la societat: educació, cultura, govern, empresa, ciutadania, etc. pel que hauríem de referir-nos 

al fenomen d'una altra forma: la Revolució 4.0. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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Títol: Barcelona. Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme i Vallès 

Autor/a: Jordi Romeo Murgó 

Editorial: Editorial Alpina, 2019 

Signatura: 796.51 (46.711) Rom 

Matèria: Excursionisme 

Sinopsi: 20 Caminades per accedir-hi amb tren. Ampli ventall d’itineraris per tot 

Catalunya, organitzats per vegueries, que ens permetran accedir als llocs d’interès 

sempre en tren. Rutes per caminar o fins i tot per fer en bicicleta, per a totes les edats i per camins ben 

fressats amb una dificultat tècnica i física molt assequible per a tot el públic. Excel·lent equilibri entre natura, 

ecologia i accessibilitat. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Jo acuso. La defensa en judicis polítics 

Autor/a: Benet Salellas 

Editorial: Pagès, 2018 

Signatura: 343.9 Sal 

Matèria: Procediment penal a Espanya 

Sinopsi: El 1898 l’escriptor Émile Zola publica un extens article en premsa titulat “Jo 

acuso” que posa en evidència la condemna política del capità Dreyfus. Aquest text capgirarà el curs polític i 

judicial del cas fins a provocar-ne l’alliberament. És el primer dels tretze processos que aquest llibre explica 

de la història judicial contemporània, com a mostra de les diferents maneres d’afrontar la justícia política. El 

llibre acompanya el ventall de casos amb una introducció sobre el dret d’excepcionalitat i la utilització de la 

justícia per eliminar els adversaris polítics, amb el focus posat en l’Estat espanyol avui. L’autor conclou 

aquestes pàgines fent algunes propostes per obrir el debat imprescindible de com construir una defensa 

política a l’alçada dels embats judicials presents i que vindran. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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Títol: Hípsters Eminentes. Ensayos reunides: autobiografia del gustp el ocaso de los 

dioses. 

Autor/a: Donald Fagen 

Editorial: Libros del Kultrum, 2018 

Signatura: 78 (Fag) Fag 

Matèria: Música – Autobiografia 

Sinopsi: En el seu obscurament hilarant debut com a assagista, Donald Fagen músic, compositor i 

cofundador de Steely Donen, passa revista i rendeix degut tribut a les figures i corrents culturals que van 

donar forma a la seva sensibilitat artística, remuntant-se a les seves aventures universitàries i embastant una 

jocosa crònica de quant esdevé en la carretera. Fagen dissecciona per a tal fi als eminents hípsters les 

vivències dels quals van il·luminar els seus somnis de joventut; component el relat i retrat de l'artista 

adolescent la ment del qual s'obre privilegiadament al món en els prodigiosos anys seixanta època en la qual 

trava amistat en Bard College amb Walter Becker, el seu enyorat i irreemplaçable company d'armes; i 

consignant les desventures i epifanies de la seva gira per les entranyes de l'Amèrica profunda. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Bretaña y Normandía 

Autor/a: Varis Artistes 

Editorial: Anaya Touring, 2019 

Signatura: 91 (026)(44) Bre 

Matèria: Guies de viatge 

Sinopsi: La millor informació sobre les dues regions franceses totalment actualitzada. En 

la primera secció es descriuen amb detall els Llocs d'interès de les dues regions, constant 

totes dues d'una introducció general on es proporcionen al lector les coordenades 

geogràfiques, econòmiques, polítiques i històriques de la regió, després de la qual es descriuen 

detalladament les localitats més importants a través de quatre itineraris, incloent abundant material gràfic i 

plànols de les ciutats més representatives. L'apartat d'Informacions pràctiques ofereix abundant informació 

sobre temes com a documentació necessària per al viatge, mitjans de transport, transports públics, compres 

més interessants, principals esdeveniments culturals i festius, etc., així com una sèrie de direccions útils i una 

secció de Serveis turístics, hotels i restaurants, amb una selecció d'establiments recomanats. El caràcter 

pràctic d'aquesta guia té molt a veure amb l'abundant documentació cartogràfica en ella continguda, tant 

pel que fa a plànols de les ciutats, mapes i diagrames d'itineraris, com a les plantes dels museus més 

importants. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

http://sinera.diba.cat/record=b1916696~S46*cat
http://sinera.diba.cat/record=b1916914~S46*cat


Títol: L’Art de la guerra de Sunzi 

Autor/a: Sunzi bingfa 

Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2019 

Signatura: 355 Sun 

Matèria: Ciència Militar 

Sinopsi: L’Art de la guerra és considerat el primer tractat d’estratègia militar conegut (s. 

v aC). Però la seva importància es magnifica amb la lectura política i econòmica que se’n 

pot fer. De l’actualitat i la funcionalitat d’aquest llibre, en poden parlar els tractadistes i 

estrategs militars d’arreu del món i, sobretot, els empresaris que apliquen la filosofia de 

Sunzi en la formació dels seus directius, tal com va fer Japó per esdevenir una potència 

econòmica durant la segona meitat del segle xx. L’Art de la guerra és considerat el primer tractat d’estratègia 

militar conegut (s. v aC). Però la seva importància es magnifica amb la lectura política i econòmica que se’n 

pot fer. De l’actualitat i la funcionalitat d’aquest llibre, en poden parlar els tractadistes i estrategs militars 

d’arreu del món i, sobretot, els empresaris que apliquen la filosofia de Sunzi en la formació dels seus 

directius, tal com va fer Japó per esdevenir una potència econòmica durant la segona meitat del segle xx. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: La historia indígena de Estados Unidos 

Autor/a: Roxanne Dunbar-Ortiz 

Editorial: Capitán Swing, 2018 

Signatura: 9 (73) Dun 

Matèria: Història 

Sinopsi: A la història indígena dels Estats Units, Dunbar-Ortiz desafia hàbilment el mite 

fundador dels Estats Units i mostra com la política contra els pobles indígenes era colonialista i estava 

dissenyada per a apoderar-se dels territoris dels habitants originals, desplaçant-los o eliminant-los. El 

programa genocida que el règim dels colons dels Estats Units va desenvolupar durant segles ha estat omès 

en gran manera de la història. Ara, per primera vegada, l'aclamada historiadora i activista Roxanne Dunbar-

Ortiz ofereix una història d'aquest país explicada des de la perspectiva dels pobles indígenes i revela com els 

nadius americans, durant segles, van resistir activament l'expansió de l'imperi estatunidenc. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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Títol: Un pequeño paso para [un] hombre. La história desconocida de la llegada del 

hombre a la Luna. 

Autor/a: Rafael Clemente 

Editorial: Libros Cúpula, 2018 

Signatura: 629.19 Cle 

Matèria: Vol Espacial a la Lluna – Projecte Apollo 

Sinopsi: La història secreta i els detalls desconeguts de l'arribada de l'home a la Lluna.Aquest llibre no pretén 

ser una història més sobre la primera visita a la Lluna, més aviat intenta descobrir algunes facetes insòlites 

o almenys desconegudes pel gran públic, els petits detalls que tendeixen a quedar ocults i que il·lustren 

moltíssim millor la magnitud de l'empresa i les mil i una dificultats que va caldre superar per a dur-la a terme. 

Una odissea sense precedents. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Elias Rogent i Barcelona: Arquitectura, patrimoni i restauració. 

Autor/a: Ramon Dilla Martí i Maria Torres Freixa  

Editorial: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2019 

Signatura: 72 (Rog) Eli 

Matèria: Arquitectura, conservació i restauració a Catalunya 

Sinopsi: Elias Rogent, precursor de l’arquitectura catalana moderna, és una figura fonamental per entendre 

la ciutat de Barcelona. Arquitecte, restaurador, historiador i docent de prestigi, no només bastí alguns dels 

edificis icònics de la Catalunya vuitcentista, sinó que també deixà una empremta perdurable en tota una 

generació de professionals de la construcció. Per tal de posar en valor el llegat extraordinari de Rogent, 

investigadors i arquitectes aborden en aquest llibre la seva personalitat polifacètica des de vessants tan 

diversos com l’arquitectura, el disseny, l’art, la historiografia, la restauració i  l’urbanisme. El volum recull, 

de manera àmplia i transversal, recerques recents, entre les quals tenen un protagonisme especial 

les dedicades a dos conjunts que atresoren un patrimoni excepcional, l’Edifici Històric de la Universitat de 

Barcelona i el Seminari Conciliar de Barcelona, situats al bell mig d’una de les ciutats artísticament més 

renovadores del continent europeu. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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