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CARBONELL, Eudald. Ens farem humans?. Valls : 
Cossetània , 2015     572 CAR 
 

Ens farem humans? Aquesta és la pregunta clau 
que es planteja l’arqueòleg Eudald Carbonell, el 
quan no només s’interroga sobre el futur de 
l’Homo sapiens, sinó que també defineix una sèrie 
de reptes de cara a culminar el procés de socialit-
zació de l’espècie. I ho fa pensant en el planeta i 
en l’univers que l’envolta. 

 
NAVARRO, Angels. 100 consells perquè el teu 
cervell visqui 100 anys. Barcelona : Ara Lli-
bres , 2015     616.8 NAV 
 

Un llibre per a totes les edats, amb trucs, jocs, 
consells i activitats senzilles per mantenir 
l’agilitat mental i no deixar que els anys passin 
factura en el nostre òrgan més important. Amb 
idees i suggeriments per tenir cura del nostre 
cervell : combatre l’estrès, fer els exercicis fí-
sics idonis, millorar el son i la dieta i entrenar 
la ment per mantenir-la jove molt de temps. 

 

 
GIORDANO, Paolo. Negre i plata. Barcelona : Edici-
ons 62, 2015     N(GIO)NEG 
 

En el dia a dia d’una parella es barregen els bons i 
els mals dies, els caràcters amb humors negres, 
malenconiosos i introvertits (ell), amb els argen-
tats, radiants i vitalistes (ella). Cadascun amb els 
seus capricis, els seu desigs, les seves insegure-
tats. La convivència quotidiana, doncs, no és un 
camí de roses. I encara menys quan es tracta 
d’una parella jove que està aprenent que les famí-
lies, com les persones, també pateixen la solitud. 

BALLARÍN, Josep M. El sac dels records : memò-
ries. El Papiol : Efadós, 2015      N(BAL)SAC 
 

He acabat de remenar el sac dels records amb 
el bon humor d’un vell que no s’hi veu, que no 
pot escriure, però que encara té prou taruta 
per no enrabiar-se amb ningú i anar a la seva. 
De vell puc dir que tornes a tenir la mirada 
d’un carallot que començava a jugar a futbol. 
N’he ballades de totes, bones i males; a la vi-
da m’han burxat, però no puc dir que m’hagi 
avorrit. 
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• PEDROSA, Elisabet. Seguirem vivint. Barcelona : Ara Llibres, 2015     
122/129 PED 

 
• PARAREDA FRANQUESA, Albert. L’art de morir serenament. Barcelo-

na : Comanegra, 2015     122 PAR 
 
• FERRERÓS, M. Lluïsa. No em fa ni cas : les claus per entendre els 

teus fills adolescents. Barcelona : Columna, 2015     159.92 
FER 

 
• PINTO FERNÀNDEZ, Puri. Amb Q de formatge. Barcelona : Edicions 

del 1979, 2015      316 PIN 
 
• OLIVERES , Arcadi. La força per canviar les coses. Barcelona : An-

gle, 2015      32 OLI 
 
• La Catalunya que neix. Granollers : Alpina, 2014       
    323.1(467.1) CAT 
 
• RIAL , Antonio. Descobrint el cervell. Alzira : Bromera, 2015      

612.8 RIA 
 
• RIGOLFAS, Rita. La fórmula anti-aging. Barcelona : Tibidabo, 

2015      613.2 RIG 
 
• CRESPI I ASENSIO, Elena. Parlem de sexe a casa. Vic : Eumo, 

2015     613.88 CRE 
 
• CASTANYÉ DANIEL , Joel. Cullera, forquilla i ganivet : la família 

Castanyé i Daniel. Lleida : Pagès, 2015     641.5 CAS 
   
• FISCHER, Anette. Costura para diseñadores de moda. Badalona : 

Parramón, 2015    646 FIS 
 

• COSTA, Txell. Working happy. Barcelona : Viena, 2015     
     658 COS 
 

• PEREJAUME. Mareperlers i ovaladors. Barcelona : Museu Nacional 
d’Art de Catalunya : Edicions 62, 2014    7.04 PER 

 

 

 

 

• BONET I GÓMEZ, Llorenç. Camp de terra. Lleida : Pagès, 2015    
796.33 BON  

 

• TYSON, Mike. Toda la verdad. Barcelona : Duomo, 2015    
796.8Tyson TYS 

 

• CANOSA, Francesc. Fumar-se el franquisme : la Catalunya calique-
nyo. Barcelona : Ara Llibres, 2015    946.71”19” CAN  

 

• MARGARIT, Joan. Des d’on tornar a estimar. Barcelona : Proa , 
2015    P MAR 

 

• LARSSON, Asa. La vara dels maleficis. Barcelona : Estrella Polar , 
2015    JN(LAR)VAR 

 

• CAMILLERI, Andrea. Una escletxa de llum. Barcelona : Edicions 62 , 
2015    N(CAM)ESC 

 

• CUYÀS, Manuel. Enamorats de l’Audrey Hepburn. Barcelona : Proa, 
2015    N(CUY)ENA 

 

• FONALLERAS, Josep M. La sala d’estar és un camp de futbol. Barce-
lona : Ara Llibres , 2015    N(FON)SAL 

 

• GROSSMAN, David. Gran cabaret. Barcelona : Edicions 62, 2015     
N(GRO)GRA 

 

• LEON, Donna. Sang o amor. Barcelona : Edicions 62, 2015     
     N(LEO)SAN 
 

• MORALES, Quim. En quarentena : les 40 crisis dels 40. Barcelona : 
Columna, 2015     N(MOR)EN 

 

• SANTESMASES I OLLÉ, Josep. Gramàtiques de tardor. Tarragona : 
Arola, 2015     P SAN 

 

• COPOVÍ, Iñaki. Oco! Oco! Oco! Oco! : lo cómic dels Quicos. Valls : 
Cossetània, 2015     C(ESP)COP 

 

• Inventari modernista de Tarragona. Tarragona : Ajuntament de 
Tarragona, 2016     MODERNISME INV 

 

 

 

 


