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SANT JORDIREVISTA

SOR LUCÍA CARAM

Sor Lucía se confiesa 
Sor Lucía Caram, la combativa mon-

ja de Manresa, recull en aquest volum

les seves pors, les seves lluites i les

seves esperances. La seva lluita pels

pobres, la seva denúncia social i la

seva cada cop més gran exposició me-

diàtica li han comportat no només el

sobrenom de «monja collonera», sinó

també alguns enemics. L’autora con-

fessa com viu la pressió dels mitjans i

del poder i com renova la seva fe des

del silenci i amb els qui li donen suport

per assolir un món una mica més just.



PLATAFORMA
EDITORIAL
14 euros
128 pàgines

ATUL GAWANDE

Ser mortal /
La medicina y lo que
importa al final 
La medicina ha triomfat i ha con-

vertit els terribles perills del part, de

les ferides i de les malalties en proble-

mes manejables. Però quan es tracta

de les realitats inevitables de l’envelli-

ment i la mort, el que fa la medicina

és, sovint, el contrari del que hauria de

fer, segons diu Atul Gawande, cirurgià

en actiu. Mostra que la meta no és una

bona mort sinó una bona vida.



GALAXIA
GUTENBERG
19,90 euros
280 pàgines

WALTER MISCHEL

El test de la golosina 
Un nen rep una gormanderia i una

instrucció clara: se la pot menjar im-

mediatament, o esperar cinc minuts i

menjar-se’n dues. Aquest senzill expe-

riment, ideat pel psicòleg Walter Mis-

chel, va suposar una autèntica revolu-

ció i el va convertir en el primer expert

mundial sobre autocontrol. En aquest

llibre explica que es pot aconseguir

l’autocontrol i aplicar-lo als reptes de

la vida quotidiana: des de la dieta fins

a deixar de fumar, superar desamors,

prendre decisions importants...



DEBATE
23,90 euros
304 pàgines

IGNACIO MORGADO BERNAL

La fábrica de
las ilusiones 
Ignacio Morgado Bernal, gran espe-

cialista en l’estudi del cervell i els pro-

cessos mentals, obre el seu consultori

per respondre, de forma breu i clara,

les preguntes més freqüents que tots

tenim al cap: són innates la intel·ligèn-

cia, l’homosexualitat o la psicopatia?

Ens controla l’inconscient? Sabia que

la llum no existeix més enllà del nos-

tre cervell i que saber idiomes pot

allargar la vida? Vol saber per què te-

nim estrès o com envellir millor? 



ARIEL/PLANETA
16,90 euros
280 pàgines

FRANCESC TORRALBA

Córrer per pensar
i sentir 
El filòsof Francesc Torralba fa més

de 25 anys que surt a córrer cada dia.

Ha participat en curses de fons, mara-

tons i curses popular, i aquí compar-

teix les seves vivències i sensacions

més personals: com córrer li proporcio-

na moments per estar sol i meditar, el

connecta amb el seu propi cos, li carre-

ga les piles, el vincula amb la natura.

Torralba aprofundeix en la importàn-

cia de córrer per articular la seva acti-

vitat diària i la seva actitud vital.



ANGLE EDITORIAL
14,90 euros
176 pàgines

RAFAEL SANTANDREU

L’art de no amargar-se
la vida 
Rafael Santandreu exposa en

aquesta obra un mètode pràctic, clar i

científicament demostrat per caminar

cap al canvi psicològic. La finalitat és

convertir-nos en persones més fortes i

felices. Amb anècdotes extretes tant

de la seva consulta com de la seva his-

tòria personal, mostra com transfor-

mar la nostra manera de pensar i ac-

tuar. De deprimits, ansiosos o rondi-

naires podem convertir-nos en homes

i dones serens, alegres i optimistes.



COSSETÀNIA
15 euros
224 pàgines

FERRAN SALMURRI

Raó i emoció 
La relació entre raó i emoció és bà-

sica per al desenvolupament d’una mi-

llor manera de viure i de conviure, amb

un grau més gran de benestar emocio-

nal i de felicitat, que és l’objectiu de

tots els éssers humans. El fet que tot

el que sentim depèn del que pensem i

percebem fa imperiosa la necessitat

de canviar, d’aprendre a viure i a con-

viure de forma més humana i menys

primitiva, de millorar el control de les

nostres emocions i del nostre egois-

me. Una lectura divulgativa i pràctica.



RBA/LA MAGRANA
12 euros
176 pàgines

JOSÉ CARLOS FUERTES
ROCAÑÍN

Ponga un psiquiatra
en su vida 
Aquest llibre pretén veure el pro-

blema de la salut mental des d’una òp-

tica diferent. Escrit per un metge psi-

quiatre, la seva finalitat és divulgar tot

el que fa referència a les malalties

mentals i també algunes conductes

peculiars que, sense ser trastorns, sí

que mereixen atenció. Parla de la sín-

drome postvacances, les addicions, la

demència o l’educació dels fills.



DESCLÉE
DEBROUWER
16,01 euros
256 pàgines

JAVIER URRA

El pequeño dictador
crece 
El pequeño dictador ha crescut.

Aquell fill a qui Javier Urra ja va dedicar

un llibre d’èxit, que a més va trencar

un tabú i va obrir els ulls a una realitat

complicada, té ara uns quants anys

més, un poder més gran i un context

diferent, entre altres coses per l’auge

de les noves tecnologies. Les situa-

cions que llavors eren fets aïllats són

ara alarmants per la seva freqüència.

Però l’autor defensa que hi ha espe-

rança per a l’entesa entre pares i fills.



LA ESFERA DE LOS
LIBROS

19,90 euros
504 pàgines

EVA SANDOVAL

¿Y tú qué crees? 
¿Y tú qué crees? té com a objectiu

fer conscients les creences que limiten

la vida per trobar el propi camí cap a

l’autenticitat, el benestar i la plenitud.

Eva Sandoval sosté que quan canviem

la nostra mirada sobre nosaltres matei-

xos, sobre els altres i sobre la vida, lla-

vors tot canvia. Les eines que ofereix

són un mirall per al lector, perquè, en

prendre consciència que creure és cre-

ar, pugui modelar la seva pròpia vida,

percebre les seves creences limitado-

res i fer realitat els seus somnis.



URANO
10 euros
224 pàgines

Vinyetes per millorar l'assertivitat i les relacions perso-

nals. Aquest és un llibre de psicologia quotidiana i habili-

tats socials, pensat per a tothom que vulgui apropar-se al

món de l'assertivitat, la comunicació amb els altres i el

coneixement d'un mateix i dels altres, i estigui disposat

a fer-ho amb una bona dosi d'humor i un cert grau d'iro-

nia. Seguint les vivències de tres personatges principals, les seves famí-

lies i els seus coneguts, el lector podrà conèixer i entrenar-se en noves

maneres d'enfrontar la seva vida. Gràcies al seu plantejament en vinyetes,

Raquel Ballesteros aborda els problemes comunicatius d'una manera di-

recta i molt intuïtiva. El lector hi trobarà unes pautes excel·lents per millo-

rar les seves habilitats socials i emocionals.



ANGLE EDITORIAL
18,90 euros
208 pàgines

RAQUEL BALLESTEROS

Cambrer, aquest cafè està fred!

LA PARÁLISIS QUE ACTIVA d’ ALBERT
RIBA EMPRESA ACTIVA. 14 euros. 192 pàgines

És interessant perquè parteix de l'experiència
de l'autor que, després de tenir una paràlisi facial,
va transformar la seva vida personal i professional.
De manera propera i entenedora, aporta consells i
pautes que aplica per lluitar contra l'estrès i treba-
llar de manera més racional i eficient. A més, hi ha
10 testimonis famosos, de
Pedro Ruiz a sor Lucía.
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