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Títol: Puntos de los países nórdicos : técnicas de punto 
tradicionales, desde Escandinavia hasta las islas escocesas 

Autora: Jenny Fennell 

Editorial: Librero, [2022] 

Signatura: 746 Fen 

Sinopsi:  Inspirant-se en les regions escandinaves, nòrdiques i 
cèltiques, aquest llibre conté 20 projectes encantadors i moderns, 
basats en estils i tècniques de teixit tradicionals. 
Ja sigui que se senti atret pel colorit icònic de Fair Isle o 
Escandinàvia, o els fils gruixuts del teixit de punt d'Aran, les 
complexitats del teixit d'encaix de Shetland o la comoditat d'una 

funda de coixí d'estil Guernsey, aviat buscarà les seves agulles. 
 
Reserva’l

 
 

Títol: Las Trampas de la historia : de Nabucodonosor a Donald Trump 

Autor: Christopher Clark 

Editorial: Galaxia Gutenberg, febrer de 2022 

Signatura: 9(100) Cla 

Sinopsi: En reunir molts dels assaigs principals de l'autor, planteja 
una sèrie de preguntes sobre com pensem sobre el passat, i quins 
són el valor i els paranys de la història com a disciplina. 

El llibre inclou una sèrie d'escrits sobre temes alemanys: des d'estudis 
sobre el kàiser Guillem II i l'estadista Otto von Bismarck fins a la 

dolorosa història del general Blaskowitz, un militar prussià que es va acomodar als horrors del 
Tercer Reich. 

Hi ha un assaig fascinant sobre els intents de convertir els jueus al cristianisme, a més 
d'anàlisis diverses, des del Brexit i la presidència de Donald Trump fins al sentit de les batalles. 

Potser la peça més important del llibre és 'El somni de Nabucodonosor', una reflexió sobre la 
naturalesa del poder polític al llarg dels temps que esdevindrà una lectura essencial per a 
tothom que estigui interessat en el significat de la història. 

Reserva’l 
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Títol: Coi de criatures! 50 coses que has de saber per fer de pare 

Autor:  Sebastià Bennasar 

Editorial: Rosa dels Vents, març de 2022 

Signatura: 173 Ben 

Sinopsi:  Per als que ja són pares i per als que ho seran en un futur, 
Coi de criatures! és Estàs preparat per ser pare? Ets un d'aquells que 
quan vas a la platja sembla que te'n vagis d'acampada? Ja t'han 
explicat que no hi ha cap nen que dormi dotze hores seguides? I el 
carnaval, saps que és el responsable d'un munt de traumes 

desenvolupats en les edats més tendres? I val més que no parlem de les deposicions del teu 
fill o filla... Si Newton hagués tingut descendència hauria introduït com a mínim una excepció 
a la teoria de la gravetat i hauria dit que tots els cossos se senten atrets cap a la Terra, tret 
d'un cas: les cagarades dels nadons, que poden anar en qualsevol direcció. Per als que ja són 
pares i per als que ho seran en un futur, Coi de criatures! és un llibre de capçalera, amb 
cinquanta consells desenfadats i plens d'humor que et faran veure la paternitat amb uns altres 
ulls, com una aventura, i descobriràs que no estàs sol en aquesta cursa d'obstacles. 
 
Reserva’l 
 

 
 

Títol: Cádiz : experiencias y lugares auténticos 
 

Autora:  edició escrita i documentada per Isabella Noble 

Editorial: GeoPlaneta, març de 2022 

Signatura: 91(026)(46.81) Nob 

Sinopsi:  Lonely Planet presenta la primera guia El millor de Cadis, 
una destinació en auge que brinda gran varietat d'experiències i 
paisatges d'una bellesa incommensurable. 
 
Habitada per fenicis, reconeguda per Juli Cèsar i conquerida pels 

bizantins, Cadis és una de les ciutats més antigues d'Occident. Els seus jaciments 
arqueològics contrasten amb les belles edificacions colonials i les seves quilomètriques 
platges envolten una naturalesa imponent, esquitxada de pobles blancs i amb espais naturals 
de primer ordre, com el Parc Nacional de Doñana, refugi del linx ibèric. Acaronada pel mar i 
banyada per un sol generós, Cadis convida a l'alegria i l'esplai, cosa que s'aprecia en el 
caràcter obert i alegre dels gaditans, que celebren el carnestoltes més divertit de la península 
i omplen els cellers clàssics tapejant fins i tot tarda.  
 
Reserva’l 
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Títol:  Divorcis amb amor : com encarar amb consciència una ruptura 
de parella 

Autora:  Mon Tur 

Editorial: Rosa dels Vents, [2022] 

Signatura:  173 Tur 

Sinopsi: Una guia per a les persones i les famílies que passen per 
un procés de ruptura i que ho volen fer de la millor manera possible: 
amb eines, idees i una mirada diferents. 

Un divorci hauria de ser un exercici d'amor. Totes les ruptures 
provoquen inseguretat i por, però també són un procés de canvi, de gestació d'un nou cicle 
vital, de noves oportunitats. Per afrontar el dol que suposa un divorci, aquest llibre ofereix 
eines i propostes per encarar de manera conscient aquest procés, per gestionar bé el 
conflicte, sobretot en els casos en què la ruptura afecta fills i filles. Com s'ha d'encarar un 
divorci? Què cal tenir en compte a l'hora de separar-se? Per què és millor arribar a un acord 
que anar a judici? Quins tipus de guarda i custòdia hi ha? 

«El divorci es pot convertir en una preciosa metamorfosi personal que ajudi a evolucionar 
cap a una nova vida millor.» 
 
Reserva’l 
 

 

Títol: El Gran libro de los viajes : 131 historias inspiradoras 

Autors:  Itziar Marcotegui, Pablo Strubell 

Editorial: GeoPlaneta, [2022] 

Signatura: 910 Mar 

Sinopsi:  Aquest és un llibre que combina la inspiració amb la 
realitat i s'adapta a tots els somiadors decidits a fer un gran viatge. 
Ofereix tota la informació per llançar-se a una aventura única i a 
més ofereix històries reals de 131 viatgers que amb cotxe, transport 
públic, moto, vaixell, autoestop o simplement a peu es van atrevir 
a canviar la seva vida. 

Reserva’l
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Títol: Había una vez una tele... : cuarenta años de programación 
infantil en TVE 

Autor: Jorge San Román 

Editorial: Diábolo Ediciones, gener de 2022 

Signatura:  791.4 San 

Sinopsi: Per fi junts en un llibre, tots els programes i sèries amb què 
van gaudir diverses generacions: Zooloco, El gran circ de la tele, Félix 
Rodríguez de la Font, Barri Sèsam, Torrebruno, Heidi, Sandokan, i un 
llarg etcètera. L'“antiga Televisió Infantil” de TVE, intentava, i sovint ho 
va aconseguir, entretenir i educar els seus seguidors. És cert que els 

programes infantils de TVE van anar evolucionant pel que fa a la manera de dirigir-se a la gent 
menuda, però crec que van conservar el fons del missatge. I la qualitat. 

Reserva’l 

 

Títol: Enfermas : una historia sobre las mujeres, la medicina y sus 
mitos en un mundo de hombres 

Autora:  Elinor Cleghorn 

Editorial: Paidós, març de 2022 

Signatura: 613.99 Cle 

Sinopsi: Un repàs històric de les primeres qüestions mèdiques sobre 
les malalties de les dones, passant per les hormones i fins i tot les 
malalties autoimmunes, escrit en un estil fascinant i captivador que farà 
parlar molt sobre la salut femenina. 

 
Elinor Cleghorn va emmalaltir fa deu anys. Després de molt de temps sentint que els seus 
símptomes eren des de psicosomàtics fins a un possible embaràs, li van diagnosticar una 
malaltia autoimmune. Mentre aprenia a conviure amb la seva impredictible malaltia, va 
recórrer a la història buscant respostes, i el que va trobar va ser un indignant llegat de 
patiment, mistificació i diagnòstics erronis. 
 
Reserva’l 
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Títol: El Cervell de l'adolescent : descobreix com els funciona per 
entendre'ls i acompanyar-los 

Autor: David Bueno 

Editorial: Rosa dels Vents, febrer del 2022 

Signatura:  612.8 Bue 

Sinopsi: Un discurs únic que ens ajuda a entendre com és i com 
madura el cervell dels adolescents, quin sentit vital té aquest període 
tan crucial i rellevant per a la nostra espècie i quines coses podem 
posar en pràctica perquè sigui fructífer i perquè serveixi de trampolí per 

assolir una etapa adulta sana, digna i dignificant. 
 
Una aproximació divulgativa que se sustenta en els coneixements científics actuals dels 
camps de la biologia, la neurociència, la genètica, l’evolució, la sociologia, la psicologia i 
l’educació. 
 
Reserva’l 
 

 
 

Títol: Manga, arcades y karaokes : cómo la cultura pop japonesa 
reinventó el mundo 

Autor: Matt Alt 

Editorial: Península, febrer de 2022 

Signatura:  308(52) Alt 

Sinopsi: Què hauria estat de la nostra joventut sense el Walkman o el 
Pac-Man? Què seria dels nostres missatges de text sense emojis? I de 
les celebracions amb amics sense karaoke? Totes aquestes 
innovacions les devem als japonesos. Matt Alt desvetlla la història 
darrere de les principals creacions nipones que han conquistat el 

planeta. Artísticament empaquetades, perillosament tendres i immensament divertides, 
exportacions com Hello Kitty i Nintendo no es van limitar només a entretenir generacions de 
nens, sinó que també van transformar profundament la nostra manera de viure. 
 
Reserva’l 
 

 


