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Sinopsi:
La revolució verda continua! Després del supervendes Sucs verds,
en aquest nou llibre Carla Zaplana t'introdueix en el món dels batuts
verds (smoothies), amb trenta delicioses receptes, i va més enllà
amb noves elaboracions de sucs verds, de llets vegetals i de
receptes elaborades amb la polpa dels sucs. La Carla continua
aprofundint en els aliments i les begudes que t'ajuden a netejar
l'organisme i que nodreixen cada una de les teves cèl·lules: les
fruites i els vegetals frescos. Un total de més de cinquanta receptes
que t'ompliran d'energia i que et faran sentir net, per dins i per fora.
Apunta't a la revolució verda!!
Biografia:
Carla Zaplana és dietista-nutricionista, mentora de salut i autora de
best-sellers com Sucs verds i Superfoods. Autèntica foodie de
soca-rel, la Carla reparteix el seu temps entre l'escriptura i
l'aprenentatge en alimentació saludable; a més a més, comparteix
els seus coneixements i la seva filosofia de vida MENJA NET en les
seves consultes i programes en línia amb pacients de tot el món.
També destina un espai a l'elaboració i el tast de noves receptes, a
classes de ioga, a meditar, i als viatges que fa a diferents països a
la recerca de respostes i de noves experiències. El seu desig
insaciable per instruir-se, aprofundir i estudiar, així com la seva
generositat a l'hora de divulgar i de compartir tot allò que
descobreix, converteixen la Carla en una excepcional comunicadora
de salut i nutrició. Actualment, la Carla viu a Boston, Massachusetts,
EUA. www.carlazaplana.com

© 2010 - Cossetània Edicions - Carrer de la Violeta, 6 - 43800 VALLS - cossetania@cossetania.com - Tel. 977602591 - Fax 977614357

Cuina flexi
Menús flexitarians per a 21 dies
Autor: Adam Martín
Col·lecció: Sensacions
Nombre de pàgines: 144
Nombre d'il·lustracions: 42
Enquadernació: Rústica amb solapes
Data primera edició: Febrer del 2017
Mida: 17 x 24 cm
Preu: 18.50
ISBN: 978-84-9034-569-6

Sinopsi:
Adam Martín, periodista especialista en nutrició, ens parla del
flexitarianisme, un estil de vida que ens proporciona tots els
avantatges d'una dieta vegetariana, però sense haver d'eliminar
totalment el consum de carn, peix o altres tipus de proteïna animal.
A més de conèixer-ne els beneficis, hi trobareu 80 receptes
delicioses i un menú complet amb esmorzars, dinars i sopars per
poder explorar el món flexitarià en un total de 21 dies. Perquè, com
apunten tots els especialistes, els aliments vegetals tenen un paper
fonamental en la nostra salut i han de ser els principals
protagonistes d'una dieta saludable i equilibrada; però encara és
millor si els sabem combinar, de tant en tant, amb aliments d'origen
animal.
Biografia:
Adam Martín Skilton (Tossa de Mar, 1973) és pare de tres nenes,
gastrònom, periodista des de fa gairebé 25 anys, màster en Nutrició
i Salut i es considera un home flexible. Ha treballat a la televisió i a
la ràdio dirigint, presentant i escrivint programes (Catalunya Ràdio,
RAC1, COM Ràdio, Ràdio Barcelona, TV3, Antena 3, Telecinco,
BTV i 8TV) i ha escrit per al diari Ara. Ha fundat i dirigit el web
etselquemenges.cat
i
actualment
és
el
director
de
barcelonahealthy.com. Ha estat professor de Nutrició Natural del
màster de Desenvolupament i Lideratge de la UB. És autor, entre
d'altres, dels llibres de nutrició i cuina Menjar per ser millors i Cuina
natural i de l'assaig Mans. Una reivindicació de la vida manual.
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Sinopsi:
En aquest llibre hi trobareu un repàs a la trajectòria maratoniana
d'Arcadi Alibés i, al mateix temps, una guia molt útil per a
maratonians viatgers. S'hi descriuen els 80 escenaris on l'autor ha
corregut mentre feia la volta al món acumulant 130 maratons, entre
les quals hi ha les més importants del planeta, com són Nova York,
Boston, Chicago, Londres, París, Berlín i Tòquio, però també moltes
d'exòtiques, com l'Illa de Pasqua o l'Antàrtida, i desconegudes, com
Glimmen o les Illes Verges. Agafant com a referència la cèlebre
novel·la de Jules Verne La volta al món en 80 dies, l'autor enllaça
geogràficament les 80 maratons diferents que ha corregut, i
n'elabora una guia de viatges. I és que Arcadi Alibés va descobrir fa
temps que la fórmula d'ajuntar maratons i turisme era immillorable
per combinar aquestes dues passions. Com diu ell, moltes vegades
els corredors populars no tenen clar si viatgen per córrer o corren
per viatjar.
Biografia:
Arcadi Alibés Riera (l'Ametlla de Merola, Berguedà, 1959) és
periodista esportiu des del 1978. Va començar en premsa escrita
(Sport i El Noticiero Universal), va passar per la ràdio (Catalunya
Ràdio) i, a finals del 1984, va ingressar a Televisió de Catalunya, on
ha intervingut en tot tipus de programes i informatius de TV3, Canal
33, Esport 3 i Canal 3/24. Al marge d'informar sobre l'esport d'elit,
des de ben jove va començar a practicar l'atletisme de fons i de
seguida es va aficionar a córrer maratons. Entre el 1983 i el 2016
n'ha disputat 130, en 80 llocs diferents dels 7 continents. La volta al
món en 80 maratons és el seu quart llibre. Abans va publicar Córrer
per ser feliç (2010), Les petjades dels herois (2012) i 100 motius per
córrer (2014).
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Sinopsi:
S'ha escrit molt sobre els Beatles. Milers de llibres esmicolant la
seva vida i la seva obra. Però sempre és bon moment per a un més,
sobretot si ens serveix per acostar- nos al seu costat més humà o
insòlit, curiós i no sempre conegut, i molt especialment si l'escriu un
dels majors experts mundials sobre ells, autor, entre d'altres, de la
novel·la El jove Lennon o els clàssics Diccionario de los Beatles i
Diario de los Beatles, a més de diverses biografies. Aquest és,
doncs, un viatge amb cent parades, cent moments, cent històries
que ens faran seguir estimant el grup que va canviar la història.
Biografia:
Jordi Sierra i Fabra va néixer a Barcelona el 1947. Fill únic, de
família humil, es va trobar amb poques possibilitats d'aconseguir el
seu somni de ser escriptor, entre altres coses per l'oposició paterna.
La seva vinculació amb la música rock (ha estat director i en molts
casos fundador d'algunes de les principals revistes espanyoles
entre les dècades dels anys seixanta i setanta) li va servir per fer-se
popular sense perdre mai de vista el seu autèntic anhel d'esdevenir
escriptor. El seu primer llibre el va editar el 1972. Avui, ha publicat
més de quatre-centes obres, moltes de les quals bestsellers, i ha
guanyat quasi 40 premis literaris a més de rebre un centenar
d'esments honorífics i figurar en múltiples llistes d'honor. Ha estat
candidat per Espanya al Nobel Juvenil, el premi Hans Christian
Andersen (2006 i 2010), i guardonat amb el Premi Nacional de
Literatura del Ministeri de Cultura espanyol (2007), el Cervantes
Jove (2012) i el Premi Iberoamericà pel conjunt de la seva obra i la
seva tasca social envers les seves fundacions (2013), la Fundació
Jordi Sierra i Fabra, de Barcelona, i la Fundación Taller de Let...
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Sinopsi:
El present llibre repassa tota mena de qu?estions de la tradició
filosòfica, des de les més clàssiques fins a aquelles que s'han
incorporat recentment, amb esperit divulgatiu i amb tocs subtils
d'ironia. Conceptes essencials de la filosofia, com la veritat, la
justícia i el bé, apareixen en aquestes pàgines a partir de qu?estions
de caire seriós, com &ldquo;Ens hem d'autocensurar per no
ofendre?&rdquo; o &ldquo;És legítima la tortura?&rdquo;, i altres
aparentment més lleugeres, com &ldquo;Què tenen en comú els
porquets i les princeses?&rdquo; o &ldquo;Existeixen els Emirats
Àrabs Units?&rdquo;. En definitiva, hi trobareu tot un seguit de 100
preguntes que segurament us heu fet alguna vegada a la vida,
tractades amb rigor, un llenguatge planer i, sovint, un to divertit.
Biografia:
Oriol Quintana Rubio (Barcelona, 1974) és professor adjunt a la
càtedra d'Ètica i Pensament Cristià a IQS, Universitat Ramon Llull.
Compta amb una llarga experiència en el món de l'ensenyament i és
autor de Filosofía para una vida peor (2016).
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Sinopsi:
Aquest llibre reuneix tot el coneixement actual sobre la nidificació,
l'alimentació, la migració i els moviments dels rapinyaires de
Catalunya, tant de les espècies regulars al llarg del període anual
com d'aquelles que són molt escasses o accidentals. També es
posa èmfasi en la identificació dels rapinyaires, a través d'una
descripció general, i de la inclusió de 300 fotografies a color i de
làmines comparatives per a les espècies més conflictives. S'afegeix
una taula fenològica on s'assenyala de manera ràpida i fàcil en
quina època de l'any es presenten els rapinyaires a casa nostra.
Biografia:
Àlex Ollé Torner (Barcelona, 1977). Resident a Riumors, Alt
Empordà. S'ha dedicat durant vint-i-cinc anys a l'ornitologia, amb
especial èmfasi en els criteris d'identificació dels diferents tàxons.
Els rapinyaires són un dels principals grups als quals ha dedicat
més esforços, realitzant diferents seguiments a nivell català. Forma
part del Comitè Avifaunístic Català (CAC) i és un membre recent del
Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología
(CR-SEO). Fran Trabalon (Barcelona, 1972). S'estableix a Olot,
Garrotxa, el 1993, on ha dut a terme diversos seguiments dels
rapinyaires nidificants i les seves migracions. Ha estat comissari de
l'exposició &ldquo;Aus, adaptacions al medi&rdquo; (2004- 2006), i
ha publicat diversos articles, especialment relacionats amb la
migració. Ha impartit nombrosos cursos i conferències relacionats
amb diversos aspectes d'identificació i ecologia de les aus,
especialment de rapinyaires.
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Sinopsi:
En aquest llibre us proposem 50 excursions als bells i encisadors
indrets que voregen els rius catalans, repartides per tot el territori de
Catalunya. Us anireu topant amb un rierol que serpenteja pel bosc,
un saltant d'aigua argentada, una resclosa d'un vell molí amb les
seves aigu?es quietes, un torrent embravit que esculpeix una petita
gorja o un antic pont de pedra que s'emmiralla en les aigu?es
encalmades d'un riu. A Catalunya és molt fàcil gaudir d'aquestes
boniques troballes tot caminant, ja sigui pels boscos humits a peu
de les muntanyes, per pinedes i alzinars mediterranis, per planes de
conreus de secà o per alguns indrets propers al litoral. Un recull
indispensable per a tots aquells excursionistes i amants dels rius
que s'estimen o volen conèixer millor el nostre territori.
Biografia:
Geògraf, fotògraf i muntanyenc. Vallesà de naixença, ha viscut en
diferents indrets del Pirineu, on ha desenvolupat un coneixement
intens i una estima profunda del territori, sempre envers l'evolució
dels cursos d'aigua i la població a les seves valls. Màster en
Ordenació del Territori per la Universitat Autònoma de Barcelona,
s'ha especialitzat en temes de recursos hídrics i desenvolupament
local a través del turisme rural i de muntanya, activitat que
compagina amb l'organització i guiatge de grups als espais naturals,
la publicació d'articles i guies excursionistes en diferents mitjans, i la
producció audiovisual documental.
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Sinopsi:
Amb aquest llibre podreu ascendir als 32 cims de 2.900 metres que
hi ha al Pirineu català, des del Puigmal, a la vall de Núria, fins al
Cap deth Hòro, a la vall de Molières. En un país de només deu
muntanyes de tres mil metres i on no es pot pujar més amunt dels
3.143, parlar dels dos mil nou-cents ens situa en una certa jerarquia,
ja que es tracta dels colossos catalans. Lluny del que es podria
pensar, però, com demostra aquest llibre, els dos mil nou-cents
catalans es deixen fer sense que en sigueu uns experts.
Comprovareu que la dificultat d'aquests cims no va més enllà de
l'orientació imprescindible, el desnivell exigent, la tartera laboriosa o
la cresta entretinguda; i, si n'hi ha algun que faci un posat
inexpugnable, no caldrà sinó que li feu el tomb per una altra banda.
Biografia:
Víctor de Mas Canals (Barcelona, 1961) va començar a fer
muntanya, com tants altres, de la mà de son pare: Collserola, Sant
Llorenç del Munt, el Montnegre, el Montseny... i el 1976
&mdash;l'any del centenari del CEC&mdash;, la Pica d'Estats. No
ha estat mai als Andes, a l'Atles i ni tan sols als Alps. És, doncs,
com ell mateix admet sense recança, un excursionista local: amb
algunes excepcions (aragoneses i occitanes sobretot), les seves
muntanyes són, essencialment, catalanes. De ben jove s'interessà
pels projectes llargs: el 1980 travessà Catalunya per la Haute
randonnée pyrénéenne; més endavant ho tornà a fer pel GR 11, pel
Prepirineu i pel Mediterrani. A aquestes travesses hi ha anat afegint
totes les que actualment fan tan seductor el panorama català, des
de la Ruta del Ter fins als Estels del Sud. Així mateix, és incapaç de
dir que no a una ascensió, tant del tres mil més orgullós i agrest
com del sostre comarcal més humil i amable.
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Sinopsi:
El cap de colla del Ball de Bastons de Cambrils, el jove i brillant
Ramon Mercadé, mor en estranyes circumstàncies. A partir d'aquest
moment el seu millor amic, Plàcid Graells, es veu forçat a
substituirlo en el càrrec. La tranquil·la vida de Plàcid, fins aleshores
a l'ombra de Ramon, es veurà trasbalsada fins a límits insospitats a
causa del llegat del seu difunt amic: una misteriosa troballa
arqueològica tenia la clau de volta d'un dels enigmes que els
folkloristes portaven anys i anys cercant, l'origen del ball de bastons.
Intriga, misteri, sexe, el descobriment de les sequ?eles de la Guerra
Civil i els seus efectes sobre la pròpia família, un passeig per les
nostres festes tradicionals, negocis bruts, una crítica envers el poder
exercit des de l'ombra, els dubtes i dicotomies que poden turmentar
les ments més centrades... Tota una teranyina d'històries paral·leles
que es resol de manera sorprenent.
Biografia:
Nascut el 1973. S'inicia a la música tradicional als 19 anys, primer a
través de la gralla i, a l'any segu?ent, amb el flabiol i el tamborino.
Com a intèrpret ha format part de diversos grups i també ha actuat
en solitari, tot participant en infinitat de cercaviles, processons,
concerts, audicions i balls així com festivals tant a casa nostra com
a l'exterior. També ha intervingut en múltiples enregistraments ja
sigui com a flabiolaire o com a coordinador. En l'àmbit de la dansa
tradicional ha fundat i col·laborat amb diversos grups de balls de
bastons. Ha estat vocal, secretari i vicepresident de la Coordinadora
de Ball de Bastons de Catalunya. També ha contribuït a la creació i
reintroducció de gran nombre de balls tradicionals i elements festius
de tot Catalunya. Com a divulgador ha conduït un programa de
Ràdio Cambrils sobre música tradicional i cultura popular i...
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Sinopsi:
Memòria i història ajuden a estructurar el passat i a encarar l'avenir.
Però què passa quan la memòria manca i la història no arriba a
aclarir el dubte que corroeix? A Fill de la memòria, la trajectòria vital
d'un pare biològic mai conegut, que va patir la guerra i l'exili Pirineu
enllà, portarà en Francesc a implicar-se, no sense dubtes, en la
reconstrucció del seu passat. «Si obres la capsa, després no et
planyis dels trons», diu el professor Delclòs a en Francesc el dia en
què es coneixen. Obrir la capsa, aparentment buida de records, per
omplir-la de retalls d'una nova memòria, de dades esparses no
sempre verídiques, de sensacions i intuïcions, cicatrius d'unes
biografies amagades malintencionadament. I serà precisament en
aquesta cerca, desbrossant mentides i silencis, trenant serrells de la
història, que el mateix esforç per trobar les pròpies arrels el portarà
a fer créixer el seu nou (i més veritable) jo.
Biografia:
(Barcelona, 1946) Enginyer químic, llicenciat en Filosofia, diplomat
en Ciències Socials i amb estudis d'Història, Escriptura Teatral i
Cinema, ha projectat la seva creativitat en obres d'índole molt
diversa. Ha escrit les novel·les Campo de esperanza (Premi
Film-Història de la UB, 2008), Sabàtic (Finalista Premi Eivissa,
2006) o Com un vi novell (2008); el recull de contes Petit món
(2002); les obres de teatre Peixets de colors (Premi La Carrova,
1998), Feu-me lloc (Premi Theatron, 2001) i Quan l'infern sigui atiat
(Premi La Carrova, 2005), i també els assajos El Baix Camp rural
(1998) i Confluyendo: ¿de qué hablamos cuando hablamos de
confluencia? (2015). Escriu al blog http://www.historiaesmemoria.
com i participa en nombrosos actes culturals i conferències tant en
l'àmbit nacional com internacional. És membre d'honor de les
Amitiés Internationales André Malraux, i col·labora amb la
Fundación Max Aub i amb el Varian Fry Foundation dels Estats
Units. Bon coneixedor de la història de la Guerra Civil i de l'exili, t...
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Sinopsi:
Vols aprendre a fer animals sorprenents plegant papers? Amb
aquest llibre aprendràs a fer 14 animals diferents amb una
descripció pas a pas i diversos nivells de dificultat perquè et
converteixis en un expert en l'art de plegar. Quan hagis fet tots els
animals plega el paper per fer el vaixell gegant que trobaràs al final
del llibre i posa-hi tots els animals a dins. A punt per navegar? 14
MODELS I NOMBROSOS ESTAMPATS UN VAIXELL GEGANT
INCLOU ESTAMPATS AMB LÍNIES D'ORIENTACIÓ PER PLEGAR
1 PAPER ESPECIAL PER PLEGAR EL VAIXELL GEGANT 30
ESTAMPATS PER CREAR ELS ANIMALS
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Sinopsi:
Només és un nen quan, amb l'ajuda d'un coixí per arribar al teclat,
conquereix les principals corts de tot Europa. I, malgrat això, tindrà
una vida plàcida. Fidel només al seu talent, desafiarà tant les
autoritats com els prejudicis del seu temps. Aquesta actitud li
portarà problemes, però els seus esforços es veuran recompensats.
Obtindrà la llibertat que necessita per crear i compondrà música que
encara avui escoltem. El seu nom és Wolfgang Amadeus Mozart, i
en aquest llibre us expliquem la seva vida.
Biografia:
Marià Veloy (Barcelona, 1978). Llicenciat en Filosofia per la
Universitat de Barcelona, fa més de dotze anys que es guanya la
vida com a escriptor. Ha publicat dos novel·les, i un grapat de llibres
de no ficció. També és autor de llibres infantils com Mi primer
Machado, i de Gaudí, Jaume I, Dalí i Picasso de la mateixa
col·lecció. David Maynar (Saragossa, 1970). Llicenciat en Belles
Arts per la facultat Sant Jordi de Barcelona. Premi Junceda
d'il·lustració multimèdia, ha col·laborat com il·lustrador i dibuixant
per a una mà de projectes editorials, en l'àmbit del llibre il·lustrat
(Tinc un any, Veig Veig, una tarda al parc...), aplicacions digitals,
premsa i programes educatius. És l'il·lustrador dels llibres infantils
Gaudí, Jaume I, Dalí i Picasso de la mateixa col·lecció.

© 2010 - Cossetània Edicions - Carrer de la Violeta, 6 - 43800 VALLS - cossetania@cossetania.com - Tel. 977602591 - Fax 977614357

Per molts anys, Dídac!
Autor: Roger Roig i Hugo Prades
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Sinopsi:
Avui estàs de sort! És el teu aniversari! T'ho passaràs pipa
celebrant-ho amb la família, els companys d'escola, els amics i amb
tots els que vulguin compartir amb tu aquests moments màgics.
Desembolicaràs regals, bufaràs les espelmes del pastís, rebràs
felicitacions de molta gent... Fer-se gran és una aventura fascinant! I
més si ho fas al costat de tots aquells que t'estimen i, sobretot, del
PATUFET!
Biografia:
Roger Roig (Valls, 1971). És llicenciat en filologia catalana i treballa
en el món editorial. Ha publicat diversos contes per a infants, entre
els quals destaquen "Les aventures del Zum-Zum i els seus amics"
els llibres de la col·lecció El Patufet i la resta de llibres d'aquesta
col·lecció. Hugo Prades (Tarragona, 1968). Il·lustrador. Treballa per
a editorials, institucions culturals i museus, i ha il·lustrat contes per a
infants, llibres de text i jocs de taula. És conegut pel seu particular
estil i humor.
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Per molts anys, Elsa!
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Sinopsi:
Avui estàs de sort! És el teu aniversari! T'ho passaràs pipa
celebrant-ho amb la família, els companys d'escola, els amics i amb
tots els que vulguin compartir amb tu aquests moments màgics.
Desembolicaràs regals, bufaràs les espelmes del pastís, rebràs
felicitacions de molta gent... Fer-se gran és una aventura fascinant! I
més si ho fas al costat de tots aquells que t'estimen i, sobretot, del
PATUFET!
Biografia:
Roger Roig (Valls, 1971). És llicenciat en filologia catalana i treballa
en el món editorial. Ha publicat diversos contes per a infants, entre
els quals destaquen "Les aventures del Zum-Zum i els seus amics"
els llibres de la col·lecció El Patufet i la resta de llibres d'aquesta
col·lecció. Hugo Prades (Tarragona, 1968). Il·lustrador. Treballa per
a editorials, institucions culturals i museus, i ha il·lustrat contes per a
infants, llibres de text i jocs de taula. És conegut pel seu particular
estil i humor.
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