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Altres matèries 

___________________________________________________________________ 

 

Títol: Vanlife : la guía para viajar por libre  

Autors:  Ed Bartlett y Becky Ohlsen 

Editorial: GeoPlaneta, septembre del 2019 

Signatura: 91(026)(100) Bar 

Sinopsi:  Aquest llibre s'ha enginyat com una guia útil i inspiradora 
per orientar-se entre les diferents opcions, cada vegada més 

nombroses, de compra, transformació, equipament i ús d'una furgoneta per a diversos fins 
recreatius. Viatjar sempre ha estat sinònim de llibertat i descobriment, fet especialment cert 
en el cas de el viatge per carretera. Per a milions d'usuaris de tot el món, la camper és la 
companya definitiva d'aquest periple, però també és un símbol de llibertat. No és un mer 
vehicle; és una manera de vida i un passaport personalitzat a la carretera oberta, ja sigui per 
passar una nit, un cap de setmana, diversos mesos o fins i tot anys. 
 
Consulta’l al catàleg Aladí 
 

 
Títol: El Jamón de York no existe : la guía para comprar saludable y 
descubrir los secretos del supermercado 

Autora:  Marian García 

Editorial: La Esfera de los Libros, juliol de 2019 

Signatura: 613.2 Gar 

Sinopsi:  Menjar bé comença a la llista de la compra. «Això és una cosa 
que m'he gravat a foc des de la primera vegada que la Boticària García m'ho va dir. Després 
van venir altres ensenyaments, com que el pernil dolç NO existeix o que els palets de cranc 
són el mal. Si al supermercat senten remordiments quan estan a punt de tirar mà a aquest 
paquet de galetes que els crida sense pietat, si no saben què dimonis és el glutamat o 
hiperventilan quan es posen davant de l'lineal dels iogurts, aquest és el seu llibre. Perquè un 
dels majors valors de la seva autora és que fa servir el sentit comú per ensenyar-nos a llegir 
les etiquetes dels productes i que no ens deixem portar per les aparences; que aprenguem a 
menjar millor sense arruïnar-. Ningú va dir que fos fàcil. Però temps a el temps ». De el 
pròleg de Laura Baena Fernández, fundadora del Club de Malasmadres. 
 
Consulta’l al catàleg Aladí 
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Títol: Sobretot no facis mal 

Autor:  Henry Marsh 

Editorial: Salamandra, 2016 

Signatura: 617 Mar 

Sinopsi:  Un llibre que ha commogut i captivat a la crítica i al públic. 
 
Henry Marsh l'eminent neurocirurgià de la Gran Bretanya, ha volgut 
exposar als ulls del món l'essència d'una de les especialitats mèdiques 
més difícils, delicades i fascinants que existeixen. 

 
El resultat és aquest volum, que ha captivat i commogut tant els crítics més exigents com 
tota mena de lectors, i que poc temps després de publicar-se es va enfilar al capdamunt de 
les llistes de llibres més venuts del Sunday Times i el New York Times. Escollit «Millor Llibre 
de l'Any» pel Financial Times i The Economist, va obtenir els premis PEN Ackerley i South 
Bank Sky Arts i va ser finalista del Costa Book Award, el Guardian First Book Award i el 
Samuel Johnson de no-ficció. 
 
Consulta’l al catàleg Aladí 
 
 

Títol: Cómo me hice idiota 

Autor:  Jaime Silva ; pròleg por Gonzo 

Editorial: Libros Indie, novembre 2019 

Signatura: 028 Sil 

Sinopsi:  Llibres, amfetamines i Punk rock. Per les pàgines d'aquest 
llibre desfilen autors com Artaud, Blake, Boris Vian, Dylan Thomas, 
Bukowsky, Leonidas Andreiev, Nerval, Perec, Sylvia Plath o Eduardo 
Blanco Amor, entre d'altres, i cançons de MC5 , The Clash, Lou Reed, 

un sol ús, GBH, Iggy Pop o Derrribos Arias. Llegir és una activitat de la qual mai es surt 
indemne i Com em vaig fer idiota és un mapa de mapes que rastreja els solcs que dibuixen 
en un cervell adolescent aquestes lectures . Però és molt més que això, és una invitació a 
viure, a descobrir, a gaudir, a jugar, a reconstruir-te i enriquir-te de tota la brutícia i la fúria 
que siguis capaç. Deixa que la vida et taqui, d'experiències, de rock'n'roll, de fluids corporals, 
de literatura i de vi. aquest és el millor fang per forjar una persona.  
 
Consulta’l al catàleg Aladí 
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Títol: Tiempo de magos : la gran década de la filosofía : 1919-1929 
 

Autor:  Wolfram Eilenberger 

Editorial: Taurus, febrer de 2019 

Signatura: 1(43) Eli 

Sinopsi:  Estem en 1919. La guerra ha acabat. «El doctor Benjamin fuig 
del seu pare, el subtinent Wittgenstein comet un suïcidi econòmic, el 
professor auxiliar Heidegger abandona la fe i monsieur Cassirer treballa 
en el tramvia per inspirar-se.» Comença una dècada de creativitat 
excepcional que canviarà per sempre el rumb de les idees a Europa. 

Els anys vint de segle XX a Alemanya van donar forma al nostre pensament contemporani, i 
són el veritable origen de la nostra moderna relació amb el món. Entendre'ls significa, 
d'alguna manera, entendre'ns. 
 
Consulta’l al catàleg Aladí 
 

Títol: El Seu primer mòbil : bones pràctiques per a la família digital 

Autor:  Gerard Vilanova Godoy 

Editorial: Horsori, gener 2020 

Signatura: 30.053.6 Vil 

Sinopsi:  Si ara mateix teniu a les mans aquest llibre, és que ja us ha 
arribat la preocupació per l ús descontrolat de la tecnologia, 
especialment en el cas dels vostres fills. Llegint-lo, obtindreu 
arguments per preparar-vos per afrontar el canviant panorama 
 

 
Consulta’l al catàleg Aladí 
 

Títol: 999 : les primeres dones d'Auschwitz 

Autora:  Macadam Heather Dune 

Editorial: Comanegra, gener del 2020 

Signatura: 9(43) Mac 

Sinopsi:  El primer transport oficial de jueus a Auschwitz no estava 
format per combatents de la resistència ni presoners de guerra. No 
hi havia homes, de fet: eren noies enganyades, que van partir 
d’Eslovàquia creient que anaven a treballar per al seu govern durant 
uns pocs mesos. Era una «oportunitat de feina» que, literalment, no 
podien rebutjar. Les poques supervivents d’aquell grup amb la xifra 

maquiavèl·lica de 999 dones han ajudat a recuperar el relat ocult de la construcció de 
Birkenau: una història d’amistat, sororitat i resistència a la barbàrie. 
 
Consulta’l al catàleg Aladí 
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Títol: Homenets 

Autor:  Miquel Tuneu 

Editorial: Eumo : Universitat de Vic, març de 2020 

Signatura: 741.5 Tun 

Sinopsi:  "Sovint la realitat se'm presenta en forma d'acudits... 
no sempre bons" diu l'autor d'aquestes tires còmiques, que ens 
faran riure mentre ens remouen per dins. Els "homenets", 
començant pel nom, posen l'accent en la petitesa de la nostra 
condició i de les nostres vides, un fet que ens esforcem a ocultar. 

Tots participem del mateix joc ?que ens prenem molt seriosament? de mostrar una imatge 
socialment acceptable que ens permeti fer-nos un lloc al món. Aquest es el joc de l'absurd 
que els homenets i les donetes de Miquel Tuneu posen en relleu amb humor i sensibilitat. 
 
Consulta’l al catàleg Aladí            

 

Títol: ¿Por qué tantos hombres incompetentes se convierten en 
líderes? (y cómo evitarlo) 

Autor:  Tomás Chamorro-Premuzic 

Editorial: Empresa Activa, gener 2020 

Signatura: 658.3 Cha 

Sinopsi:  En aquest oportú i provocatiu llibre, Tomás Chamorro-
Premuzic fa dues preguntes impactants: ¿Per què als homes 
incompetents els resulta tan fàcil arribar a ser líders? I, per què és 
tan difícil que avancin les persones competents (sobretot, si són 
dones)? 
Després de dècades d'investigació rigorosa, Chamorro-Premuzic 
assenyala que, malgrat que els homes constitueixin la majoria 

dels líders, tenen pitjors resultats en comparació amb les líders femenines. De fet, la major 
part de les organitzacions equiparen el potencial de lideratge amb determinats trets de 
personalitat destructius, com narcisisme i excés de confiança. És a dir, aquests trets poden 
ajudar a que algú sigui seleccionat per a un paper de lideratge, però són contraproduents 
quan la persona obté el lloc. 
Quan les dones competents (i els homes que no encaixen en l'estereotip) no són tinguts en 
compte, tots patim les conseqüències. El resultat és un sistema profundament defectuós que 
recompensa ser arrogant en lloc d'humil i ser cridaner en lloc de savi. 
 
Consulta’l al catàleg Aladí 
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Títol: El Poder, el poble i els beneficis : capitalisme progressista a 
l'era del descontentament 

Autor:  Joseph E. Stiglitz 

Editorial: Edicions 62, gener del 2020 

Signatura: 330.1 Sti 

Sinopsi:  El premi Nobel d’Economia alerta dels perills del mercat 
lliure i proposa un capitalisme progressista que permeti viure 
dignament a la classe mitjana. 
Tots tenim la sensació que l’economia i els governs s’inclinen cap 
a les grans empreses, però tal com explica Stiglitz la situació és 
encara pitjor. Unes poques empreses dominen sectors sencers de 

l’economia, contribuint a la desigualtat i al creixement lent. Molts s’han enriquit a base 
d’explotar els altres. 
En aquest assaig, Stiglitz alerta sobre els perills del mercat lliure a ultrança, identifica les 
veritables fonts de riquesa i d’increment en els estàndards de vida, i proposa una agenda de 
canvi: un capitalisme progressista que doni lloc a una prosperitat compartida i que permeti 
tenir una vida decent a la classe mitjana i assolible per a tothom. Per més febles que ens 
sentim avui, els ciutadans estem lluny de ser impotents. 
 
Consulta’l al catàleg Aladí 
 


