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Sinopsi:
Aquest nou llibre de Marc Ribas, el cuiner més popular de TV3, ens
ofereix més receptes brutals saboroses, fàcils i sorprenents de cuina
tradicional catalana sense oblidar aspectes actuals, amb productes
frescos i de proximitat. Sobretot, però, el cuiner destapa el seu
cantó més personal i deixa entrar el lector a la seva cuina, a través
de vivències úniques i divertides, fins i tot extravagants, que li han
passat davant dels fogons i amb els clients dels restaurants on ha
treballat. Ens parla, per exemple, de les improvisacions que cal fer
quan de sobte s'omple la sala de comensals que no s'esperaven, de
clients excessivament bromistes que fan passar una mala estona
als cambrers o d'altres amb poca cultura gastronòmica que es
pensen que en saben més que ningú, d'adaptacions a les noves
tendències com el veganisme o a situacions com les al·lèrgies, de
comensals que no es volen aixecar de taula, dels recursos davant
els petits accidents de cuina, de les peticions curioses d'alguns
clients, entre d'altres. De fet, cadascuna de les històries deriva en
dues receptes relacionades, plenes de rock'n'roll, que faran les
delícies del lector.
Biografia:
Marc Ribas (Girona, 1976) és el cuiner popular i rock'n'roller del
programa de sobretaula Cuines. També és conegut pel seu paper
com a presentador de Joc de cartes, el reality show gastronòmic de
TV3, i anteriorment havia passat pels fogons de diversos
restaurants. En un d'ells, el Capritx, es va creuar amb el que ara és
el seu soci, el xef Artur Martínez, i des de llavors han treballat
plegats en diferents projectes gastronòmics. Malgrat la dilatada
carrera a la cuina, en Marc és artista de formació: la cuina el va
atrapar quan treballava en un restaurant durant l'etapa d'estudiant.
Marc Ribas viu a Terrassa i aprofita els dies que no és de roda...
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Sinopsi:
Són molts els rumors que ressonen al voltant del món de
l'alimentació. Per això, la Dra. Folch hi posa fil a l'agulla a través
d'aquest llibre, en què desvela què hi ha de veritable darrere
d'aquestes argumentacions i quines són certament falses. Quins
aliments ens convenen i quins no? En quina quantitat? Quins hàbits
són erronis? Quines dietes cal seguir o evitar? Què és el que ens
engreixa veritablement? Què hi ha darrere la fibra? I de la xocolata,
la llet, el cafè, el vi negre, la carn vermella o de porc, o els fregits?
Quines pautes alimentàries es recomanen? Existeixen les dietes
miracle? Què passa si se segueix una dieta vegetariana? Per què
són erròniament impopulars els aliments com el pa, els fruits secs,
els llegums, la pasta o els ous? Per què s'ha d'evitar el sucre blanc?
Convé beure aigua durant els àpats? Margarina o mantega? Les
verdures porten calories? És millor prendre la fruita abans o després
de menjar? Aquestes i moltes altres preguntes fetes tothora troben
una resposta definitiva en aquest llibre.
Biografia:
La Dra. Montse Folch és llicenciada en Medicina i Cirurgia i té un
Màster en Nutrició Comunitària per la facultat de Farmàcia de la
Universitat de Barcelona. Porta més de vint anys dedicada al
tractament de l'obesitat, el sobrepès i els trastorns de l'alimentació.
Des de 1996, és membre associat del cos facultatiu del Centre
Mèdic Teknon-Grup Quirónsalud de Barcelona. Ha impartit diversos
cursos de nutrició i dietètica, i ha participat en múltiples congressos
al voltant de la nutrició, la medicina i la cirurgia estètica, tant en
l'àmbit nacional com internacional. És sòcia numerària de la
Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC) i membre de la
Societat Catalana de Gastronomia i Nutrició, entre d'altres. És
col·laboradora habitual en diversos mitjans de comunicació com
TV3, 8TV, TVE, Antena 3, Tele5, RAC1, Catalunya Ràdio, Ràdio 4...
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Sinopsi:
George Leigh Mallory és un dels alpinistes anglesos més mítics,
conegut sobretot per la seva expedició del 1924 a l'Everest que li va
costar la vida i pel gran enigma que segurament no podrem resoldre
mai: ell i el seu company Irvine podrien haver estat els primers
homes en ascendir al cim més alt de la Terra, molt abans que ho fes
Sir Edmund Hillary el 1953. Així mateix, la troballa del seu cos, 75
anys després, a 8.157 metres d'altitud, completava la fascinació per
aquest gran escalador, pioner dels temps moderns i figura
indiscutible de la Gran Era de les Exploracions. Amb aquest recull
inèdit dels seus influents textos, descobrim un nou vessant poc
conegut de Mallory. Són escrits que fins fa poc es trobaven en
arxius diversos, i que inclouen les últimes notes que va escriure
pocs dies abans de la seva mort. Estan redactats amb una frescor
inusual, i s'originen en les cartes diàries que escrivia a la seva
esposa Ruth des de les muntanyes europees i des de l'Everest.
Coneixerem el Mallory més íntim, intel·lectual i reflexiu en un llibre
que combina pensament i acció.
Biografia:
George Leigh Mallory va néixer el 18 de juny del 1886 a Mobberley i
va morir el 8 o 9 de juny del 1924 mentre escalava l'Everest. Va
estudiar a Cambridge i sovintejà el grup de Bloomsbury. De fet,
sempre havia somiat ser escriptor, però les obligacions familiars el
van portar a fer de professor a Charterhouse i Godalming, i va
exercir a la Royal Artillery com a oficial durant la batalla del Somme.
Es va introduir en el món de l'escalada de la mà del seu professor
Graham Irving i el seu amic Geoffrey Winthrop Young. La seva
habilitat com a muntanyenc era llegendària, i un company seu va
descriure els moviments únics de Mallory com a «gairebé serpentins
en la seva suavitat». Va fer ascensions per les muntanyes de...
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Sinopsi:
Caminar pels paisatges feréstecs i encara força preservats del
Pallars Sobirà ens permetrà retrobar-nos amb l'essència dels anhels
primitius i fer-nos vibrar amb els seus privilegiats decorats. Els
gairebé 300 quilòmetres i 20.000 metres de desnivell positiu
acumulats descrits en la present guia a través de 17 excursions
pretenen ajudar-nos a elegir aquests escenaris d'entre la gran
variabilitat de paisatges que ens ofereix aquesta muntanyosa
comarca, a la vegada que intenta ser alguna cosa més que una
exposició descriptiva i aportar una visió més general del territori,
mirant d'interpretar l'entorn més enllà de la bellesa del paisatge. A
més a més, es revelen diverses curiositats sobre cada espai que
ens ajudaran a comprendre millor la complexitat del territori per on
caminem. Així doncs, prepareu la motxilla i sortiu a explorar aquesta
espectacular comarca que us està esperant. XIX Premi Vèrtex
Biografia:
Xavier Agut Gil Més conegut com a Veri al Pallars, va néixer a
Barcelona l'any 1971 i va viure a Vilanova i la Geltrú fins a l'any
1999, de manera que el Garraf fou l'escenari de les seves primeres
rutes a peu i en bicicleta. Des de l'any 2000 viu en un petit poblet
del Prepirineu de Lleida i treballa a Sort com a bomber de la
Generalitat de Catalunya. A més a més, és guia de muntanya titulat
i guia-interpretador acreditat del Parc Natural de l'Alt Pirineu i també
del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. De
sempre, ha tingut un gran entusiasme per viatjar i per la muntanya i
ha practicat moltes de les seves disciplines. Demostra especialment
una gran passió per recórrer i descobrir tots els racons del Pirineu i
Prepirineu, a peu o a cavall de la bicicleta tot terreny, tot observant i
aprenent de la natura, per la qual ja de ben petit sent una gran
devoció i respecte i a la qual deu gran part de la seva formació,...
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Sinopsi:
Exploreu Amsterdam amb 18 rutes fàcils de seguir. Podeu descobrir
els millors racons d'aquesta capital emblemàtica: els seus canals,
junt amb carrers i places plens d'edificis històrics, els museus, les
activitats comercials de flors, formatges, joies&hellip;, excursions en
bicicleta pels voltants, i escapades a Haarlem i la Haia. Us oferim
consells de primera mà sobre els millors restaurants i cafeteries, les
botigues principals i les opcions més variades d'entreteniment.
Tasteu la nostra selecció de llocs on menjar, beure i dormir. El llibre
inclou una completa cartografia.
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Sinopsi:
Exploreu Copenhaguen amb 14 rutes fàcils de seguir. Podeu
descobrir els millors racons d'aquesta capital emblemàtica: la seva
Ciutat Vella, amb carrers i places plens d'edificis històrics, Nyhavn,
el castell, els jardins, els mercats, el famós Tivoli&hellip; i excursions
a veure vaixells vikings, palaus i art contemporani. Us oferim
consells de primera mà sobre els millors restaurants i cafeteries, les
botigues principals i les opcions més variades d'entreteniment.
Tasteu la nostra selecció de llocs on menjar, beure i dormir. El llibre
inclou una completa cartografia.
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Sinopsi:
A la natura abunden colors increïbles. Però t'has preguntat mai quin
gust o olor podrien fer els colors verd, groc, rosa o blau? O com
sonarien? O quin tacte tindrien si els toquessis? Els colors de la
natura són tan meravellosos i diversos que inspiren la gent a l'hora
de posar nom a tots els matisos mitjançant plantes, animals i
minerals. Acompanya'ns en un viatge de descoberta dels dotze
colors i tonalitats més coneguts. Aprendràs que els colors i els
elements que es troben a la natura sovint estan estretament
relacionats. Sabràs trobar totes les relacions a cada capítol? I
finalment, si tens aspiracions artístiques, segueix les indicacions
que t'oferim al final del llibre i podràs pintar amb la mateixa
exquisidesa que la natura!
Biografia:
Magdalena Kone?ná va néixer a Adamov. Va estudiar tipografia a
l'Acadèmia de les Arts, i Arquitectura i Disseny a Praga, on viu ara.
És molt aficionada a la il·lustració en aquarel·la; tot i que al principi
només la utilitzava com a descans del seu treball en ordinador, a
poc a poc s'ha convertit en la seva activitat principal. Les seves
fonts d'inspiració principals són els seus somnis, el món natural i els
viatges. Jana Sedlá?ková és autora de llibres per a nens i també
doctora en educació per la Universitat Masaryk. Per interès, també
es va graduar a l'Escola de Disseny i Gestió de Tèxtils de Brno
(SP&Scaron; a VO&Scaron; textilní v Brn?), que la va posar en
contacte amb B4U Publishing i la va inspirar a escriure Fashion
Story (2014). &Scaron;t?pánka Sekaninová va passar la seva
infància a prop de Kolín, a la regió baixa de Polabí. El destí la va
portar, però, al cor de Moràvia. És diplomada en història txeca i en
història a la Facultat de Lletres de la Universitat Masaryk. Quan
encara era estudiant, va començar a treballar a la televisió txeca a
Brno com a reportera per la regió de Moràvia del S...
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Sinopsi:
La revolució de l'espai i el temps Albert Einstein, un geni i una
estrella pop de la física, va reinventar l'univers fa més de cent anys.
La seva teoria de la relativitat continua sent de gran actualitat, com
acaben de demostrar les mesures de les ones gravitatòries. Però
què va descobrir Einstein, realment? Com es van confirmar les
seves teories? I per què són imprescindibles avui en dia per a
qualsevol sistema de navegació? Univers Einstein! explica les idees
enginyoses del geni més estrafolari del segle XX de la manera més
senzilla i intel·ligent possible. &mdash; ESPAI , TEMPS I E= mc² La
teoria especial de la relativitat: L'espai i el temps són una unitat; res
és més ràpid que la llum. &mdash;GRAVETAT I GEOMETRIA La
teoria general de la relativitat: Les idees innovadores d'Einstein ens
obren la porta a un món ocult corbat. &mdash; EL CURIÓS
UNIVERS QUÀNTIC Per què l'atzar segueix un patró? Per què va
rebre Einstein el premi Nobel? &mdash; MODELS UNIVERSALS A
PROVA On acaba la física d'Einstein? Com explica Einstein
l'univers? «Les coses més belles que podem viure són les més
misterioses. Aquest sentiment és el punt de partida de l'art i de la
ciència.» ALBERT EINSTEIN
Biografia:
Rüdiger Vaas és periodista especialitzat en ciència i redactor de les
seccions d'astronomia i física de la popular revista mensual Bild der
Wissenschaft. És un gran coneixedor de la cosmologia moderna,
sobre la qual ha publicat articles filosòfics i ha pronunciat
conferències arreu del món. Ha publicat Der Tod kam aus dem All,
Tunnel durch Raum und Zeit, Hawkings neues Universum,
Hawkings Kosmos einfach erklärt, Vom Gottesteilchen zur
Weltformel, Jenseits von Einsteins Universum, Signale der
Schwerkraft i, en aquest mateix segell, Univers Hawking! Gunt...
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Sinopsi:
Aquesta és la primera guia que inclou totes les espècies de petits
mamífers -insectívors, rosegadors i quiròpters- de Catalunya, i
complementa la guia de grans mamífers que ja forma part de la
col·lecció. Tracta de musaranyes, eriçons, lirons, talpons i ratolins i
ratpenats. Inclou informació actualitzada sobre cada espècie, així
com detalls sobre els seus hàbitats i ecologia. Així, a cada làmina
s'hi il·lustren les espècies, que s'acompanyen d'un petit text
divulgatiu i d'unes icones amb informació complementària per
facilitar-ne la localització i identificació.
Biografia:
Toni Llobet François (Barcelona, 1975). Artista i naturalista, autor de
materials de divulgació i educació ambiental en múltiples formats.
Creador de les guies de fauna i flora dels espais naturals de
Catalunya, i il·lustrador del Handbook of the Mammals of the World.
Els autors són biòlegs experts en cada grup, adscrits al Museu de
Ciències Naturals de Granollers -que col·labora amb l'obra-: Carles
Flaquer (ratpenats) i Ignasi Torre (rosegadors i insectívors).
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Sinopsi:
Aquesta guia recull tots els cetacis &mdash;balenes i
dofins&mdash;, i els ocells marins &mdash;gavines, baldrigues i
molts altres&mdash;, que viuen al nostre mar. I encara hi ha lloc per
tortugues marines i grans peixos de mar obert! Tota la gran fauna
que podrem observar navegant, o des de la costa, amb textos de
Pep Arcos &mdash;ornitòleg especialitzat en el medi marí&mdash;, i
il·lustracions de les espècies a escala de Toni Llobet. Els petits
textos descriptius, i les icones amb informació diversa, faciliten la
localització i identificació. S'hi afegeix el nom científic i el nom
popular en castellà i anglès.
Biografia:
Toni Llobet François (Barcelona, 1975). Artista i naturalista, autor de
materials de divulgació i educació ambiental en múltiples formats.
Creador de les guies de fauna i flora dels espais naturals de
Catalunya, i il·lustrador del Handbook of the Mammals of the World.
Pep Arcos Biòleg especialitzat en ocells, nascut a Barcelona el
1972, aficionat a la natura i el mar des de sempre. Va estudiar la
interacció entre ocells marins i pesca per al seu doctorat (2001).
Treballa a SEO/BirdLife des de 2005, coordinant el programa marí
d'aquesta entitat conservacionista. Actualment combina aquesta
feina amb la de professor associat a la Universitat de Barcelona.
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Sinopsi:
Les illes Balears són un paradís mediterrani per a la vida marina.
Aquesta guia aplega les espècies de peixos que viuen al litoral, des
del trencant de les ones fins a uns pocs metres de fondària. Són els
peixos que podrem veure si bussegem amb ulleres i tub, però també
practicant submarinisme si som més intrèpids.La guia els presenta
il·lustrats acuradament i agrupats en làmines a una mateixa escala
per facilitar-ne la comparació i la identificació. Els textos i les icones
aporten informació actualitzada de cada espècie. La Fundació
Marilles, entitat sense ànim de lucre que treballa per fer de la mar
Balear un referent en conservació marina, ha fet possible l'edició
d'aquesta guia.
Biografia:
Toni Llobet François (Barcelona, 1975). Artista i naturalista, autor de
materials de divulgació i educació ambiental en múltiples formats.
Creador de les guies de fauna i flora dels espais naturals de
Catalunya, i il·lustrador del Handbook of the Mammals of the World.
Enric Ballesteros Sagarra és investigador científic i responsable del
grup d'investigació Benthic Ecosystem Functioning del Centre
d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC). El 2016 va ser
guardonat amb el Premi de Medi Ambient de l'Institut d'Estudis
Catalans. Està especialitzat en ecologia d'ambients marins, però
també en ecosistemes d'aigua dolça i llacs. Les diverses línies
d'investigació l'han portat a treballar en mars i oceans de tot el món i
a fer milers d'immersions, inclòs el Mediterrani, per conèixer els
ecosistemes i els efectes antròpics que pateixen. Actualment és
membre de l'equip de Pristine Seas, de la National Geographic
Society, projecte que intenta protegir les últimes àrees marines
verges del planeta.Ha publicat guies de natura, llibres i capítols de
divulgació. També és fotògraf aficionat i ha publicat en revistes com
Geo i National Geographic, i un llibre propi de fotografia submarina
de la costa de Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes.
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Sinopsi:
Las islas Baleares son un paraíso mediterráneo para la vida marina.
En esta guía encontraremos las especies de peces que viven en el
litoral, desde el rompiente de las olas hasta unos pocos metros de
profundidad. Son los peces que podremos ver si nos zambullimos
con máscara y tubo, pero también practicando submarinismo si
somos más intrépidos. La guía los presenta ilustrados
detalladamente y agrupados en láminas a una misma escala para
facilitar la comparación y la identificación. Los textos y los iconos
aportan información actualizada de cada especie. La Fundación
Marilles, entidad sin ánimo de lucro que trabaja para hacer del mar
Balear un referente en conservación marina, ha hecho posible la
edición de esta guía.
Biografia:
Toni Llobet François (Barcelona, 1975). Artista y naturalista, autor
de materiales de divulgación y educación ambiental en múltiples
formatos. Creador de les guías de fauna y flora de los espacios
naturales de Cataluña, e ilustrador de Handbook of the Mammals of
the World. Enric Ballesteros Sagarra es investigador científico y
responsable del grupo de investigación Benthic Ecosystem
Functioning del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC).
El 2016 fue galardonado con el Premi de Medi Ambient del Institut
d'Estudis Catalans. Está especializado en ecología de ambientes
marinos, pero también en ecosistemas de agua dulce y lagos. Las
diversas líneas de investigación le han llevado a trabajar en mares y
océanos de todo el mundo y a hacer miles de inmersiones, incluido
el Mediterráneo, para conocer los ecosistemas y los efectos
antrópicos que padecen. Actualmente es miembro del equipo de
Pristine Seas, de la National Geographic Society, proyecto que
intenta proteger las últimas áreas marinas vírgenes del planeta. Ha
publicado guías de natura, libros y capítulos de divulgación.
También es fotógrafo aficionado y ha publicado en revistas c...
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Coastal fish of the Balearic Islands
Autor: Toni Llobet i Enric Ballesteros
Col·lecció: Sea Miniguide
Nombre de pàgines: 16
Nombre d'il·lustracions:
Enquadernació: Desplegable plastificat
Data primera edició: Febrer del 2020
Mida: 12,5 x 20 cm
Preu: 5.00
ISBN: 978-84-9034-942-7

Sinopsi:
The Balearic Islands are a Paradise for Mediterranean marine life. In
this guide you will find accurately illustrated many of the coastal
species that live between the wave-break zone and a depth of a few
metres. These are fish you will see if you go snorkelling or scuba
diving around the shores of Mallorca, Menorca, Ibiza and
Formentera. To help you identify and compare species, the images
on each page are approximately to scale. Each illustration is
accompanied by a short, descriptive text. At the front of the guide is
a key to symbols that summarise information about the abundance,
water depth and habitat of each species.
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Peixos pelàgics i de fons profunds
del mar Balear
Autor: Toni Llobet i Enric Ballesteros
Col·lecció: Miniguia de camp
Nombre de pàgines: 16
Nombre d'il·lustracions:
Enquadernació: Desplegable plastificat
Data primera edició: Març del 2020
Mida: 12,5 x 20 cm
Preu: 5.00
ISBN: 978-84-9034-939-7

Sinopsi:
Les illes Balears són un indret privilegiat dins la Mediterrània. A les
seves aigües es reprodueix la preuada tonyina; hi calen els congres,
els lluços i els raps, i hi viuen les sardines i les llampugues. Aquesta
guia recull les espècies de peixos més comunes i representatives
que viuen mar enfora (pelàgiques) i al fons profund (bentòniques).
En podrem entreveure algunes navegant per les aigües balears; n'hi
ha d'altres que són objecte de pesca, i la majoria les trobarem a les
peixateries. La guia presenta les espècies il·lustrades acuradament i
agrupades en làmines a una mateixa escala per facilitar-ne la
comparació i la identificació. Els textos i les icones aporten
informació actualitzada de cada espècie. La Fundació Marilles,
entitat sense ànim de lucre que treballa per fer de la mar Balear un
referent en conservació marina, ha fet possible l'edició d'aquesta
guia.
Biografia:
Toni Llobet François (Barcelona, 1975). Artista i naturalista, autor de
materials de divulgació i educació ambiental en múltiples formats.
Creador de les guies de fauna i flora dels espais naturals de
Catalunya, i il·lustrador del Handbook of the Mammals of the World.
Enric Ballesteros Sagarra és investigador científic i responsable del
grup d'investigació Benthic Ecosystem Functioning del Centre
d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC). El 2016 va ser
guardonat amb el Premi de Medi Ambient de l'Institut d'Estudis
Catalans. Està especialitzat en ecologia d'ambients marins, però
també en ecosistemes d'aigua dolça i llacs. Les diverses línies
d'investigació l'han portat a treballar en mars i oceans de tot el món i
a fer milers d'immersions, inclòs el Mediterrani, per conèixer els
ecosistemes i els efectes antròpics que pateixen. Actualment és
membre de l'equip de Pristine Seas, de la National Geographic
Society, projecte que intenta protegir les últimes àrees mari...
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Peces pelágicos y de fondos
profundos del mar Balear
Autor: Toni Llobet y Enric Ballesteros
Col·lecció: Miniguies del Mar Balear ? Marilles
Nombre de pàgines: 16
Nombre d'il·lustracions:
Enquadernació: Desplegable plastificado
Data primera edició: Març del 2020
Mida: 12,5 x 20 cm
Preu: 5.00
ISBN: 978-84-16918-77-5

Sinopsi:
Las islas Baleares son un lugar privilegiado dentro del Mediterráneo.
En sus aguas se reproduce el preciado atún rojo, en ellas viven
sardinas y dorados, y congrios, merluzas y rapes habitan sus
fondos. Esta guía recoge las especies más comunes y
representativas de las que viven en mar abierto (pelágicas) y en el
fondo marino profundo. Algunas las podremos entrever navegando
por aguas Baleares; otras son objeto de pesca, y la mayoría las
encontraremos en las pescaderías. La guía presenta las especies
ilustradas detalladamente y agrupadas en láminas a una misma
escala para facilitar la comparación y la identificación. Los textos y
los iconos aportan información actualizada de cada especie. La
Fundación Marilles, entidad sin ánimo de lucro que trabaja para
hacer del mar Balear un referente en conservación marina, ha
hecho posible la edición de esta guía.
Biografia:
Toni Llobet François (Barcelona, 1975). Artista y naturalista, autor
de materiales de divulgación y educación ambiental en múltiples
formatos. Creador de les guías de fauna y flora de los espacios
naturales de Cataluña, e ilustrador de Handbook of the Mammals of
the World. Enric Ballesteros Sagarra es investigador científico y
responsable del grupo de investigación Benthic Ecosystem
Functioning del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC).
El 2016 fue galardonado con el Premi de Medi Ambient del Institut
d'Estudis Catalans. Está especializado en ecología de ambientes
marinos, pero también en ecosistemas de agua dulce y lagos. Las
diversas líneas de investigación le han llevado a trabajar en mares y
océanos de todo el mundo y a hacer miles de inmersiones, incluido
el Mediterráneo, para conocer los ecosistemas y los efectos
antrópicos que padecen. Actualmente es miembro del equipo de
Pristine Seas, de la National Geographic Society, proyecto ...
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Open-sea and deep-water fish of
the Balearic Islands
Autor: Toni Llobet i Enric Ballesteros
Col·lecció: Sea Miniguide
Nombre de pàgines: 16
Nombre d'il·lustracions:
Enquadernació: Desplegable plastificat
Data primera edició: Febrer del 2020
Mida: 12,5 x 20 cm
Preu: 5.00
ISBN: 978-84-9034-941-0

Sinopsi:
The Balearic Sea is teeming with marine life. In its waters, large
numbers of tuna breed. Conger eels, hake and angler fish live near
the sea bed, while towards the surface swim vast schools of
sardines and dolphinfish. This easy-to-use guide introduces you to
the most common local species of open-sea (pelagic) fish, and those
that live near the sea floor (benthonic). These are fish that you may
spot in the waters around the islands. Many are easy to find in local
fish markets: take this guide with you to identify abundant local
species. You'll be supporting conservation and helping the local
fishing sector at the same time. Illustrations on each page of this
guide are approximately to scale, so that you can compare species
more easily. Each beautifully accurate illustration is accompanied by
a short, descriptive text. At the front of the guide is a key to symbols
that summarise information about the abundance, water depth and
habitat of each species.
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Fot-li que és de Reus 2
100 ganxets i ganxetes per donar i vendre
Autor: Josep Baiges i Jordi Romero
Col·lecció: Altres
Nombre de pàgines: 224
Nombre d'il·lustracions:
Enquadernació: Rústica amb solapes
Data primera edició: Març del 2020
Mida: 15,5 x 23,3 cm
Preu: 15.00
ISBN: 978-84-9034-934-2

Sinopsi:
Després de l'èxit del primer volum del Fot-li que és de Reus, el
dissenyador Jordi Romero i el periodista Josep Baiges arrenquen
amb un segon arreplec de reusenques i reusencs amb l'objectiu de
seguir engrandint el qui és qui del Món de Reus. Les sensacionals
ombres del Romero i les mil·limètriques descripcions del Baiges es
complementen, una vegada més, per intentar dibuixar i resseguir un
bon nombre de personatges que formen part de l'imaginari ciutadà
reusenc. Diuen els autors que després de publicar el primer volum
els van ploure les ofertes per sortir en el següent Fot-li. Ofertes de
tota mena per figurar en aquesta precisa descripció de la fauna i la
flora local. Però els diners no ho són tot a la vida. I la dupla RomeroBaiges, a l'hora de triar el centenar de personatges d'aquesta nova
entrega, s'han guiat únicament pel seu desig de perpetuar aquelles
convilatanes i convilatans que amb la seva aportació, pública o
anònima, són cabdals per fer ciutat. Per això ja anuncien que
després del segon arribarà el tercer. Perquè el Món de Reus, i la
seva extraordinària gent, no s'acabarà mai.
Biografia:
Josep Baiges Gispert (Reus, 1968). Periodista. Ha dedicat tota la
seva trajectòria a relatar el batec de la ciutat que el va veure néixer
fent genuí periodisme de proximitat i vinculant-se en multitud
d'iniciatives ciutadanes, conscient que el periodista local té el deure
i l'obligació d'aportar valor a l'hora de cohesionar la realitat on
treballa, generant marca de ciutat. Sempre ha desenvolupat la seva
activitat professional en mitjans amb el mateix cognom: Ràdio
REUS i Canal REUS. I ha col·laborat, sovint desinteressadament,
en altres mitjans reusencs com a articulista. Actualment treballa a la
Cambra de Comerç. La de REUS, naturalment. I ha fet del seu blog,
El Món de REUS, un referent local d'un simpàtic periodi...
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El carrer que em du a casa
Un viatge literari-musical per la poesia del Maresme. De
Marià Manent als joves dels anys vuitanta
Autor: Diversos autors
Col·lecció: Quaderns de la Font del Cargol
Nombre de pàgines: 72
Nombre d'il·lustracions:
Enquadernació: Rústica amb solapes
Data primera edició: Març del 2020
Mida: 15 x 23 cm
Preu: 15.00
ISBN: 978-84-9034-948-9

Sinopsi:
El carrer que em du a casa és un recorregut per la poesia d'autors
del Maresme de la segona meitat del segle xx. La selecció s'ha fet
prenent com a base dues publicacions de referència en la
construcció de l'imaginari literari d'un territori prolífic en escriptors
com el Maresme; la Primera antologia de poetes del Maresme i la
Nova antologia de poetes del Maresme. Amb el llegat de les dues
antologies es va crear l'espectacle literari-musical &ldquo;El carrer
que em du a casa&rdquo;, que ens mostra els fonaments d'una
creació literària feta des del Maresme, amb voluntat de projectar-se
molt més enllà. Amb direcció artística dels músics i compositors
Jorge Sarraute (piano) i Jordi Torrens (guitarra), i amb Ernest
Martínez (percussions) i les veus de Carol Brunet, Teresa Meca i
Ferran Planell, en el disc que va amb el llibre podreu escoltar els
versos d'Esteve Albert, Ventura Ametller, Teresa d'Arenys, Salvador
Espriu, Joan Font, Isidre Julià, Josep Lladó, Marià Manent, Salvador
Moragas, Valerià Pujol, Martí Rosselló, Pere Ribot, Manuel Patricio,
Jordi Bilbeny, Rafael Vallbona, Jaume Cases, M. Antònia Grau,
Marc Lluch, Perejaume i Enric Quintana.
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El Llastres
Un paisatge a defensar
Autor:
Col·lecció: Publicacions del Centre d'Estudis de l'Hospitalet
Nombre de pàgines: 96
Nombre d'il·lustracions:
Enquadernació: Rústica amb solapes
Data primera edició: Març del 2020
Mida: 17 x 24 cm
Preu: 15.00
ISBN: 978-84-9034-928-1

Sinopsi:
Aquest és un llibre col·lectiu fet des de l'estima. Estima al nostre
país, al nostre patrimoni, al nostre poble, al nostre paisatge i estima
als elements que el componen. Llegint- lo farem un recorregut a
través de la història, de la geografia, de l'economia, de la flora i de
la fauna i dels seus usos, elements que al llarg del temps han
configurat el riu Llastres tal com és en l'actualitat. No oblidem
tampoc el factor humà, tan important ja sigui en les actuacions
personals com en les de grup. Hi trobareu visions diferents, car no
és un llibre coral sinó un llibre on els autors han enfocat la seva visió
sobre el Llastres segons les pròpies vivències, emocions o
interessos. El llibre prové d'una gestació llarga que va sorgir arran
de l'evidència que per a molts de nosaltres el Llastres era un
element molt desconegut, poc més que un rètol sobre el pont a
l'entrada de l'Hospitalet de l'Infant. Volent esmenar aquest
desconeixement, des del Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant
vam organitzar una sèrie d'actuacions, passejades, conferències,
debats i altres activitats per donar visibilitat al nostre riu, i aquest
llibre n'és un element més fet amb la voluntat que permeti conèixer i
estimar el nostre patrimoni.
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Un núvol dins una ampolla i altres
experiments
Meteorologia: aire, pressió atmosfèrica, depressions i
anticiclons, núvols, fronts, instruments
Autor: Jordi Mazón i Marcel Costa
Col·lecció: Experimenta!
Nombre de pàgines: 60
Nombre d'il·lustracions:
Enquadernació: Rústica
Data primera edició: Març del 2020
Mida: 22 x 22 cm
Preu: 10.50
ISBN: 978-84-9034-918-2

Sinopsi:
Aquest llibre presenta un conjunt d'experiments sobre meteorologia
que permetrà iniciar-te en el món de l'experimentació científica.
Podràs demostrar i experimentar amb l'aire i en comprovaràs
l'existència, el volum que ocupa i la força que exerceix; podràs
visualitzar la formació d'altes i baixes pressions, fronts freds i fronts
càlids i la creació de núvols, i construiràs alguns instruments de
mesura meteorològics senzills. Cada experiment s'estructura d'una
forma similar que respon a quatre preguntes: Què volem demostrar?
Què necessitem? Com ho fem? Per què i què ha passat?, i
requereixen material senzill i a l'abast de tothom. El llibre és una
continuació d'Un submarí d'aire i altres experiments i Un cotxe a
reacció i altres experiments, amb experiments sobre meteorologia
aptes per a totes les edats, des de primària fins a secundària.
Biografia:
Jordi Mazón Doctor en Ciències per la UPC. Físic i màster en
Climatologia Aplicada per la UB. Professor d'universitat i de
secundària al batxillerat internacional. Autor d'una vintena d'articles
científics i d'una dotzena de llibres de divulgació científica, entre els
quals 100 preguntes de física: per què volen els avions de paper, i
per què volen els de debò (Cossetània, 2011) i Un submarí d'aire, i
altres experiments (Cossetània, 2014). Ha impartit i coordinat
diversos cursos i seminaris de formació del professorat de primària i
secundària en l'àmbit de la física, basats en l'experimentació. Des
del 2018 és president de l'Associació Catalana de Meteorologia.
Marcel Costa Biòleg i afeccionat a la meteorologia des de ben jove.
És professor de ciències de l'ensenyament secundari, actualment a
l'Institut Obert de Catalunya, i també exerceix la docència en...
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El Patufet
Autor: Roger Roig i Hugo Prades
Col·lecció: El Patufet Per Als Més Petits
Nombre de pàgines: 24
Nombre d'il·lustracions:
Enquadernació: Tapa dura
Data primera edició: Març del 2020
Mida: 20 x 18,3 cm
Preu: 10.50
ISBN: 978-84-9034-935-9

Sinopsi:
EI, MENUTS I MENUDES! EL PATUFET US ACOSTA LES
TRADICIONS MÉS BONIQUES DEL COSTUMARI CATALÀ. EN
AQUEST CONTE DESCOBRIREU LA VERITABLE HISTÒRIA DEL
PATUFET. PATIM, PATAM, PATUM... Textos de l'interior amb lletra
majúscula
Biografia:
Roger Roig (Valls, 1971). És llicenciat en filologia catalana i treballa
en el món editorial. Ha publicat diversos contes per a infants, tant en
solitari com en aplecs de narracions. És autor dels contes de les
col·leccions &ldquo;El Patufet i les tradicions catalanes&rdquo;,
&ldquo;Els àlbums del Patufet&rdquo; i "Les aventures del
Zum-Zum i els seus amics&rdquo;, totes a Cossetània Edicions.
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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Sant Jordi i el drac
Autor: Roger Roig i Hugo Prades
Col·lecció: El Patufet Per Als Més Petits
Nombre de pàgines: 24
Nombre d'il·lustracions:
Enquadernació: Tapa dura
Mida: 20 x 18,3 cm
Preu: 10.50
ISBN: 978-84-9034-936-6

Sinopsi:
EI, MENUTS I MENUDES! EL PATUFET US ACOSTA LES
TRADICIONS MÉS BONIQUES DEL COSTUMARI CATALÀ. EN
AQUEST CONTE DESCOBRIREU LA LLEGENDA DE SANT
JORDI, LA PRINCESA I EL DRAC. UI, QUINA POR! Textos de
l'interior amb lletra majúscula
Biografia:
Roger Roig (Valls, 1971). És llicenciat en filologia catalana i treballa
en el món editorial. Ha publicat diversos contes per a infants, tant en
solitari com en aplecs de narracions. És autor dels contes de les
col·leccions &ldquo;El Patufet i les tradicions catalanes&rdquo;,
&ldquo;Els àlbums del Patufet&rdquo; i "Les aventures del
Zum-Zum i els seus amics&rdquo;, totes a Cossetània Edicions.
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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Barcelona
Autor: Roger Roig i Hugo Prades
Col·lecció: Altres infantil
Nombre de pàgines: 12
Nombre d'il·lustracions:
Enquadernació: Tapa dura
Data primera edició: Març del 2020
Mida: 13 x 20,8 cm
Preu: 6.90
ISBN: 978-84-9034-937-3

Sinopsi:
El Patufet, protagonista d'un dels contes populars catalans més
coneguts, s'ha amagat per la ciutat de Barcelona: la Rambla, les
Fonts de Montjuïc, Santa Maria del Mar, la Sagrada Família, l'Estadi
Olímpic... Seràs capaç de trobar-lo? Alerta!, perquè no va mai sol:
també hauràs de cercar la Patufeta, el Patufot i el Patuf.
Biografia:
Roger Roig (Valls, 1971). És llicenciat en filologia catalana i treballa
en el món editorial. Ha publicat diversos contes per a infants, tant en
solitari com en aplecs de narracions. És autor dels contes de les
col·leccions &ldquo;El Patufet i les tradicions catalanes&rdquo;,
&ldquo;Els àlbums del Patufet&rdquo; i "Les aventures del
Zum-Zum i els seus amics&rdquo;, totes a Cossetània Edicions.
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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