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Títol: Els Top 10 de Catalunya : 10x15 indrets i experiències excepcionals 

Autor: Jordi Bastart i Cassé 

Editorial: Cossetània, maig del 2021 

Signatura: 91(026)(46.71) Bas 

Sinopsi:  En aquest llibre hem seleccionat 15 apartats: pobles, monestirs, 
catedrals i grans esglésies, ermites i santuaris, castells, cases modernistes, 
museus, cellers, jaciments ibers i romans, paratges naturals, estanys, 
platges i cales, festes tradicionals, activitats de lleure i gastronomia 
tradicional.  

Reserva’l

 
Títol: Garry Winogrand  

Autor:  Fundación Mapfre  

Editorial: Fundación Mapfre, [2021] 

Signatura: 77(Win) Win 

Sinopsi: Catàleg de l'exposició del mateix nom que es dugué a terme 
al Centro de Fotografía KBr de Barcelona entre l'11 de juny i el 5 de 
setembre de 2021. 

 

Reserva’l 

 
Títol: Ètica per a adolescents de totes les edats 

Autora: Elisa Rosselló i Forteza 

Editorial: Edicions Documenta Balear, 2021  

Signatura: 17 Ros 

Sinopsi: Pretén ser un punt d’expressió, però també de comunicació, 
de diàleg amb el món. Adreçat al jovent que viu els canvis de la seva 
pubertat, i alhora als que ja hem passat l’adolescència biològica, però 
encara emprenem la vida com una recerca, un camí dinàmic i en 
construcció. L’autora et convida, benvolgut lector, benvolguda lectora, 

a endinsar-te en el món de l’ètica, on, tal vegada, en la mateixa recerca, et podràs trobar a tu 
mateix. Aquest llibre no pretén caure en moralismes ni adoctrinaments, és una humil proposta 
de reflexió i més que un punt definitiu d’arribada, vol ser un il·lusionant punt de partida. 
 
Reserva’l 
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Títol:  El Niño que venció a brujas y dragones : cómo ayudar a tus hijos 
a superar sus adversidades 

Autor:  Fernando Alberca 

Editorial: Toromítico, junio de 2021 

Signatura: 155.5 Alb 

Sinopsi:  Aquest llibre segueix el recorregut que pot seguir qualsevol 
noi o noia d'avui, descobrint cadascuna d'aquestes adversitats, i 
explicant com les pot superar, sobreviure-hi, creixent amb seguretat, 
maduresa i gaudi, augmentant la seva força i prestigi en les seves 

victòries, així com la seva satisfacció, autoestima, seguretat, heroïcitat i lideratge; assentant 
la seva felicitat real i la de la seva família. 
Reserva’l 

 
Títol: 50 rutes per Catalunya : dificultat mitja / Joan Portell Rifà 
 

Autor:  Joan Portell Rifà 

Editorial: Sua, abril de 2021 

Signatura: 796.51(46.71) Por 

Sinopsi:  És una proposta concreta per descobrir els indrets més bells 
del país. Les rutes, des de la Val d’Aran a Portbou, passant pel massís 
del Cardó o els camps de la Segarra, tenen una dificultat mitjana sense 

arribar, en cap d’elles, haver de ser un expert en la matèria. Tot i això sí que és necessari tenir 
una certa bona forma física, carregar un mínim d’intendència i, especialment en el cas de les 
cinc travesses, tenir ganes de gaudir de la vida isolada dels refugis de muntanya. Les rutes 
neixen amb la voluntat de recórrer indrets allunyats de les grans aglomeracions, sense pressa 
i anant a la recerca del detall més que de la gran gesta. 
Reserva’l 

 
Títol:  Chapeau! : de Casas i Picasso a Balenciaga i Pertegaz 

Autor:  Josep Casamartina i Parassols 

Editorial: Fundació Palau ; [Barcelona] : Triangle Postals, [2021] 

Signatura:  391 Cha 

Sinopsi:  Els barrets, a més de ser objectes funcionals, tenen un 
gran valor estètic i simbòlic. Mostra la presència dels barrets en l’art 
del segle XX, centrant-se en Picasso i l’àmbit català, a partir de la 
col·lecció de la Fundació Palau junt amb préstecs del Museu Picasso 

de Barcelona, la Col·lecció Banc Sabadell i diverses galeries i col·leccions particulars i 
presenta per primera vegada un conjunt de 250 barrets de dona i d’home del llarg del segle 
xx fins a l’actualitat de la Col·lecció Antoni de Montpalau. 
Reserva’l 
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Títol:  El Libro definitivo sobre redes sociales : claves para padres y 
educadores  

Autora:  Laura Davara Fernández de Marcos  

Editorial: Wolters Kluwer, abril 2021 

Signatura: 681.3(Int) Dav  

Sinopsi:  Vols saber, de debò, com actuar? Llegeix aquest llibre i 
posa'l en pràctica res de teoria! Aquesta guia precisament està 
pensada perquè l'entenguis i la puguis aplicar: des del més bàsic 

com la terminologia, els usos o els tipus de Xarxes Socials fins al que, segurament, més 
t'importi o, dit amb altres paraules, els problemes que poden arribar a pertorbar el menor 
i com solucionar-los.  

Reserva’l

 

Títol: El Color del tiempo : una historia visual del mundo : 1850-1960  

Autors: Marina Amaral y Dan Jones 

Editorial: Desperta Ferro Ediciones, mayo 2021  

Signatura:  9(100) Ama 

Sinopsi: Marina Amaral ha creat dues-centes imatges a partir de 
fotografies contemporànies, restaurant-les digitalment per oferir-les 
com mai no s'han vist, gairebé ressuscitades, que s'entreveuran amb 
la narrativa de Dan Jones, que les ancora i explica en el seu context. 

Així, conjugats imatge i verb, El color del temps regala una perspectiva única d'un passat tan 
proper que explica el món d'avui, fallint la barrera mental que l'allunyat sèpia. 
 
Reserva’l

 

Títol:  Genio y tinta  

Autora:  Virginia Woolf 

Editorial: Lumen, junio de 2021 

Signatura: 80.8 Woo 

«Acabé queriendo leer y releer todo lo que Virginia Woolf había leído y 
sobre lo que había escrito enGenio y tinta.» 
Ali Smith 
«Virginia Woolf es Dios, nadie ha escrito mejor.» 
Milena Busquets 

«Virginia Woolf hace con el lenguaje lo que Jimi Hendrix con la guitarra.» 
Michael Cunningham 
 
Reserva’l 
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Títol: La Casta : el origen de lo que nos divide 

Autora: Isabel Wilkerson 

Editorial: Paidós, junio de 2021 

Signatura:  301.16 Wil 

Sinopsi: Més enllà de la raça o la classe, les nostres vides estan 
definides per un poderós sistema tàcit de divisions. A Casta, la 
guanyadora del premi Pulitzer, Isabel Wilkerson, ofereix un retrat 
increïble d'aquest fenomen ocult. Associant els sistemes de casta 
dels Estats Units, l'Índia i l'Alemanya nazi, Wilkerson revela com 
aquests han modelat el nostre món, i com les jerarquies rígides i 

arbitràries encara ens divideixen avui. 
 
Reserva’l 

 


