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Sinopsi:
Com va néixer l'univers? Quina dimensió té? Quin serà el seu final?
Hi pot haver algú més, allà fora? En aquest llibre visitarem objectes
tan espectaculars com estrelles de neutrons i forats negres.
Entendrem com viu, i com mor, una estrella; com es formen els
planetes, i què els converteix en habitables. Viatjarem en el temps
per veure el final del Sol i de la Terra. Ens sorprendrem en observar
com dos bessons envelleixen a ritme diferent. Discutirem sobre
l'origen de la vida. I entendrem com detectar altres civilitzacions.
Aquestes són algunes de les qu?estions que trobaràs en aquest
llibre, el qual pretén posar a l'abast de tothom les meravelles i
sorpreses que amaga el nostre univers, de la mà d'un llenguatge
planer i popular. Comencem el viatge?
Biografia:
Joan Anton Català és nascut a Tarragona i pare de dues filles. La
llum de les estrelles el va fascinar de ben petit, i la seva curiositat
per entendre el comportament de la natura, des del món subatòmic
fins a l'univers, l'ha acompanyat tota la vida. És màster en
Astronomia i Astrofísica per la Universitat Internacional de València,
i llicenciat en Ciències Químiques, en l'especialitat en Quàntica, per
la Universitat de Barcelona. Mogut per la necessitat de compartir
amb altres les meravelles del cosmos, és conferenciant assidu,
col·laborador habitual dels mitjans de comunicació i autor de
diversos llibres de divulgació científica. És membre de l'Agrupació
Astronòmica de Barcelona, Aster, i de l'Associació Astronòmica de
Sant Cugat-Valldoreix. Compta amb una llarga experiència directiva
en el món de l'empresa, amb formació a l'IESE i a la Wharton
Business School de la Universitat de Pennsilvània, i és pioner en la
utilització de l'astronomia, com a element inspirador, dins l'àmbit de
l'empresa. Se'l pot seguir a les xarxes socials, on opera sota el ...
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Sinopsi:
Molins del Collsacabra. Història i inventari recull i inventaria una
setantena d'estructures dedicades a l'aprofitament de l'energia
hidràulica, com són especialment els molins, per a diferents
activitats (molta de cereals, esmolat d'eines, preparació de teixits de
llana o pell, etc.), fixant-se en el territori del Collsacabra. Per això,
aquest treball posa sobre la taula la gran presència que els molins
van tenir en el passat a les rieres d'aquest territori, i incideix en les
restes arqueològiques que han deixat. Juntament amb el treball de
camp, hi apareix una gran quantitat de documentació escrita des del
segle xiv fins al xviii referent als molins i a l'ús de l'energia
hidràulica. Es tracta, ben segur, d'una obra de referència en l'estudi
d'aquests temes en les properes dècades.
Biografia:
Geògraf, historiador i sociòleg, és autor de diversos llibres, entre els
quals cal destacar Patrimoni existencial de la Catalunya rural
(Cossetània, 2017). Amb aquesta obra va guanyar el Premi Plana
de Vic (2016) i el Premi Bonaplata en la seva categoria d'estudis
(2016). És soci de la Societat Catalana de Geografia, del Patronat
d'Estudis Osonencs i del Centre d'Estudis de Granollers i del Vallès
Oriental.
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Sinopsi:
Aquesta obra coral commemora els 150 anys de l'arribada del
ferrocarril a l'Hospitalet de l'Infant, cosa que constitueix una veritable
efemèride. El ferrocarril va revolucionar el món del transport ja sigui
de persones com de mercaderies; va ampliar la zona d'influència
dels mercats i de les comunicacions, i va ser un dels factors
decisius en el procés d'industrialització i de la consegüent expansió
de l'economia, la prosperitat i la millora en la condició de vida de la
població. En l'obra s'hi aplega sobretot el factor humà a través de
testimonis de segona o tercera generació de gent que hi va
treballar, ja sigui en la construcció o en l'explotació i les
transformacions que el ferrocarril va provocar a la població. En
definitiva, es tracta d'una obra propera, que vol mantenir la memòria
que encara és present, abans no sigui massa tard i les experiències
es perdin inevitablement, endutes pel pas del temps.
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Sinopsi:
En aquest volum 13 de l'Obra completa d'Artur Bladé i Desumvila,
prop de setanta-cinc anys després de ser escrit, veu la llum un gran
document inèdit de l'escriptor que completa definitivament el seu
Cicle de l'exili. Aquest dietari és un testimoni important i únic per a la
història de l'exili català en terres americanes, concretament a Mèxic.
En aquest volum es publica la primera part, de 1943 a 1956,
d'aquesta dura crònica col·lectiva.
Biografia:
Artur Bladé i Desumvila (Benissanet 1907 &ndash; Barcelona 1995)
va conrear la narrativa i l'assaig i va fer incursions en la poesia i el
periodisme. Personalitat autodidacta de les nostres lletres, republicà
i catalanista, es va exiliar al final de la guerra civil a França i a
Mèxic, on va elaborar literàriament els records de la guerra i de
l'exili, les converses mantingudes amb Pompeu Fabra, Antoni
Rovira i Virgili i Francesc Pujols, així com la vida al seu poble i la
comarca natals, la Ribera d'Ebre; tot això va formar un tríptic literari,
històric i sentimental d'una quinzena de llibres que ja són tota una
referència en el memorialisme català del segle XX, al costat de les
grans obres de Pla, Gaziel o Sagarra. Al seu retorn a Catalunya, el
1961, va col·laborar activament en el redreçament cultural i lingüístic
del país. Va publicar diversos volums d'història, va escriure
àmpliament en la premsa catalana (Avui, Tele-Estel, Serra d'Or...) i
va iniciar una llarga sèrie de dietaris, anomenats Viure a Tarragona,
que abasta la crònica dels deu últims anys del franquisme i els
primers de la transició.
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Sinopsi:
Aquest primer volum de l'Enciclopèdia castellera està dedicat a una
primera part apassionant de la història dels castells, que abraça des
de l'anàlisi dels seus antecedents i la descripció dels seus orígens
fins al final de la Guerra Civil espanyola, passant per l'esplendorosa
Primera Època d'Or (amb la consecució dels castells de nou), la
posterior i estrepitosa Decadència i l'esperançadora Renaixença
iniciada l'any 1926. El volum inclou també l'estat de la qu?estió
sobre els castells nets més polèmics del segle XIX i sobre la
possibilitat que s'intentés o fes un castell de deu pisos. D'altra
banda, l'obra es beneficia de l'autoria dels millors especialistes en
cada tema i de la incorporació de les imprescindibles novetats que
ha aportat la recerca més recent.
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Sinopsi:
Aquest segon volum de l'Enciclopèdia castellera analitza la història
dels castells des del final de la Guerra Civil espanyola fins a la
temporada del 2016. Es tracta, doncs, de la descripció de períodes
històrics com la represa de l'activitat castellera després del conflicte
bèl·lic i un posterior estancament (1939-1968), de la recuperació
dels folres i la vibrant pugna per la supremacia entre els Nens del
Vendrell i la Colla Vella de Valls (1969-1980), de l'inici de la Segona
Època d'Or, amb la tornada a plaça dels mítics castells de nou
(1981-1993), i de l'etapa d'excel·lència que encara vivim actualment
i que té un punt d'inflexió clar en el 2 de 9 carregat pels Minyons de
Terrassa el 1993. Igualment, el volum inclou un estudi dels diferents
concursos castellers que hi ha hagut al llarg de la història.
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