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Títol:  Estima'm... però vull saber-ne més: com educar per fer petons i 
abraçades, passar de les drogues i ser persona en un món digital 

Autor: Jaume Funes 

Editorial: Columna Edicions, juny del 2020 

Signatura: 37.01 Fun 

Sinopsi:  Després de l’èxit d’ Estima’m quan menys ho mereixi... perquè 
és quan més ho necessito, Jaume Funes ens respon a tres blocs 
d’interrogants educatius universals i dos blocs singulars més d’alguns 

grups de pares i mares. El món de la sexualitat, o de com educar quan hauríem d’aprendre el 
plaer d’estimar i ser estimats mentre que el món que els envolta els proposa altres 
comportaments.  

I recordeu, mireu d’entendre sempre les seves respostes, aparentment dures: no són més que 
missatges ocults per continuar sentint-se estimats, per no descobrir la vida en soledat. 

Consulta’l al catàleg Aladí 

 
Títol: Diari de Wuhan : seixanta díes des d'una ciutat en quarantena 

Autor:  Fang Fang 

Editorial: Columna, juliol del 2020 

Signatura: 663.2 Pli 

Sinopsi: El 25 de gener de 2020 l’escriptora xinesa Fang Fang va 

començar a publicar un blog online documentant la vida a Wuhan 

durant la quarantena decretada arran del brot de coronavirus. Cada 

nit escrivia una entrada al blog que publicava al matí següent, on 

reflectia diversos aspectes del dia a dia en quarantena, històries 

sobre com familiars i amics seus afrontaven la situació i la resposta del govern xinès vista 

des de dins. El seu diari, que engloba dos mesos, fins que es va començar a controlar la 

situació, s’ha convertit en una de les fonts més importants per conèixer l’impacte del virus i 

ha estat llegit per milions de persones arreu del món.  

Consulta’l al catàleg Aladí 
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Títol: ¡Mientras vivas en esta casa...! : y otras frases de tu madre que 
juraste no repetir 

Autora: Mar Muñiz 

Editorial: La Esfera de los Libros, enero de 2021 

Signatura: 173 Mun 

Sinopsi: Del "Això no és un hotel" al  "Un dia agafo la maleta i me'n 
vaig", passant pel socorregut "Menja i calla!", Aquest divertidíssim 
llibre fa un homenatge a totes aquelles frases de la teva mare que et 
vas jurar mai repetir , però a l'hora de la veritat ... 

 
La seva autora, periodista i nena d'EGB en el seu dia, ho té molt clar: "Al sortir de la sala de 
parts, es van acabar les collonades i va començar el rock and roll. Tot allò que vaig dir que no 
faria, ho he fet. Tot el que vaig dir que no diria, també ". 
 
La saviesa ancestral que habita en aquest gènere anomenat "Frases de Mare" es troba 
darrere de cada paraula de 'Mentre visquis en aquesta casa ...! ", foradant els timpans de les 
següents generacions ... com sempre ha passat. 
 
Consulta’l al catàleg Aladí 
 

 
 
 

Títol: Caminos de Santiago : 25 rutas jacobees 

Autor:  Sergio Fernández Tolosa 

Editorial: Geoplaneta, [2021] 

Signatura: 91(46) Fer 

Sinopsi: Sergio Fernández Tolosa, periodista especialitzat en viatges 
a peu i en bicicleta, ens convida a explorar la profusa xarxa d'itineraris 
jacobeus existent a Espanya i Portugal. Per això ha escrit aquesta 
guia, destinada tant a pelegrins amb experiència com sense ella, on 
ens descobreix 25 rutes històriques de peregrinació, més algunes 

altres variants, moltes d'elles pràcticament desconegudes, que en les últimes tres dècades 
s'han documentat, recuperat i senyalitzat . I tot perquè el pelegrí pugui trobar la informació i la 
inspiració necessàries i triï la ruta que més li convingui, ja sigui a peu o amb bicicleta. 
Il·lustrades amb fotografies i mapes, les pàgines d'aquest llibre ens animen a viatjar i sentir 
com a pelegrins, descobrint llocs amb història, fixant la mirada en detalls i curiositats 
sorprenents. 
 
Consulta’l al catàleg Aladí 
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Títol: Diez razones para borrar tus redes sociales de inmediato 
 
Autores:  Jeanne-Marie Paynel, Violaine Perrault 

Editorial: Debate, septiembre de 2018 

Signatura: 304 Lan 

Sinopsi:  Et costa imaginar una vida sense xarxes socials? I si 
et donessin 10 arguments explicant la toxicitat dels seus efectes? 
 
En aquest llibre Jaron Lanier ens explica, amb una contundència 
aclaparadora, com les xarxes socials en desplegar una vigilància 
constant i manipular l'inconscient dels seus usuaris, ens estan 

convertint en persones rancoroses, tristos, espantadisses, poc empàtiques, aïllades i trivials. 
 
Si vols una vida més feliç, un món més just i pacífic, o simplement l'oportunitat de pensar per 
tu mateix sense ser monitoritzat i influenciat per les corporacions més riques de la història, el 
millor que pots fer és cancel·lar les teves cuentas. Ara. 
 
Consulta’l al catàleg Aladí 
 

 
 

Títol: Invierte en ti : cómo organizar tu economía en 11 pasos para 
vivir mejor 

Autora: Natalia de Santiago 

Editorial: Planeta, enero de 2021 

Signatura: 332 San 

Sinopsi:  Inverteix en tu: com organitzar la teva economia en 11 
passos per viure millor. 
 
Consulta’l al catàleg Aladí 
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Títol: Les Combatents : la història oblidada de les milicianes 
antifeixistes 

Autors:  Gonzalo Berger, Tània Balló 

Editorial: Rosa dels Vents, gener del 2021  

Signatura: 9(46.71)"19" Ber 

Sinopsi:  Totes els protagonistes d’aquest relat són dones 
que van decidir afrontar l'embat dels sollevats mitjançant la 
lluita armada. 
 
El seu lliurament i participació com a combatents en la lluita 
contra el feixisme va ser cabdal en l'estratègia bèl·lica per part 
del bàndol republicà. Però a mesura que la guerra anava 
avançant, les seves organitzacions les van relegar tasques de 

rereguarda, fins i tot desprestigiant la seva condició com a milicianes. Finalment la història les  
va oblidar. Però qui van ser aquestes combatents? A quins fronts van lluitar? Com és va 
produir la retirada de les dones del front? Que van fer fins la derrota l'any 39? Quin va ser el 
seu destí final? La recerca per tal de reconstruir els seves biografies i recuperar així el paper 
fonamental que van exercir a els fets històrics seran el fil conductor per explicar a els fets des 
d’una perspectiva de gènere. 
 
 
Consulta’l al catàleg Aladí 

 

 

Títol: El Modernisme i les flors : de la natura a l'arquitectura 

Autores:  a cura de Fàtima López Pérez i Marta Saliné i Perich 

Editorial: Gabinet de Premsa i Comunicació de Diputació de 
Barcelona, [2019]  

Signatura: 745 Mod 

Sinopsi:  Entre finals del segle XIX i començaments del segle 
XX, la natura va ser la gran musa i font d'inspiració d'arquitectes 
i artistes. 
 
La flora va esdevenir un dels repertoris per excel·lència de 
l'arquitectura modernista, que va establir un veritable diàleg amb 
el món vegetal a través de les arts decoratives. 

Consulta’l al catàleg Aladí 
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Títol:  Namasté : una actitud davant la vida 

Autora:  Assumpció Salat  

Editorial: Amat Editorial, setembre de 2020 

Signatura:  155 Sal 

Sinopsi: La clau per obtenir millors resultats i ser més eficients 
en les nostres vides és saber canviar les nostres actituds. En 
aquest llibre, l’autora ens ensenya com fer-ho, a partir de la 
tècnica anomenada Namasté. Si som capaços de canviar les 
nostres actituds en la nostra forma de pensar, sentir i actuar, 
amb saviesa i intel·ligència, observarem com les nostres 
circumstàncies externes canvien. Namasté també recull molts 
testimonis de persones que han obtingut resultats satisfactoris 

gràcies a posar en pràctica la tècnica Namasté per canviar aquestes actituds i ser més 
felices. 
 
Consulta’l al catàleg Aladí 

 
 

 
Títol: No tengo el chichi pá farolillos  

Autor:  Puterful 

Editorial: La Esfera de los Libros, noviembre de 2020 

Signatura:    155 Put  

Sinopsi:  Ja n'hi ha prou! 

Prou de frases motivadores i de reflexions positives. Ningú esmorza 
paté de petit poni, ningú necessita unicorns per viure, ningú és tan 
feliç com demostren les seves fotos d'Instagram. 

Amb aquest llibre ple d'anècdotes boges i canyeres, a part de passar una bona estona, 
podràs sentir-te identificada i descobriràs que no passa res per experimentar la llibertat que 
et dóna el cridar als quatre vents que estàs fins els ovaris de tanta bestiesa i tanta cursileria . 

I no, no moren gatets per dir-ho. 

 
Consulta’l al catàleg Aladí 

 


