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SANT JORDI REVISTA
FRANCESC TORRALBA

Córrer per pensar
i sentir
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 treballar de manera més racional i eficient. A més, hi ha
10 testimonis famosos, de
Pedro Ruiz a sor Lucía.

ANGLE EDITORIAL
14,90 euros
176 pàgines

 El filòsof Francesc Torralba fa més
de 25 anys que surt a córrer cada dia.
Ha participat en curses de fons, maratons i curses popular, i aquí comparteix les seves vivències i sensacions
més personals: com córrer li proporciona moments per estar sol i meditar, el
connecta amb el seu propi cos, li carrega les piles, el vincula amb la natura.
Torralba aprofundeix en la importància de córrer per articular la seva activitat diària i la seva actitud vital.

RAFAEL SANTANDREU

L’art de no amargar-se
la vida

COSSETÀNIA
15 euros
224 pàgines

LA ESFERA DE LOS
LIBROS
19,90 euros
504 pàgines

 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 història personal, mostra com transformar la nostra manera de pensar i actuar. De deprimits, ansiosos o rondinaires podem convertir-nos en homes
i dones serens, alegres i optimistes.

JAVIER URRA

FERRAN SALMURRI

El pequeño dictador
crece

Raó i emoció

 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 situacions que llavors eren fets aïllats són
ara alarmants per la seva freqüència.
Però l’autor defensa que hi ha esperança per a l’entesa entre pares i fills.

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

RBA/LA MAGRANA
12 euros
176 pàgines

 La relació entre raó i emoció és bàsica per al desenvolupament d’una millor manera de viure i de conviure, amb
un grau més gran de benestar emocional 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 conviure de forma més humana i menys
primitiva, de millorar el control de les
nostres emocions i del nostre egoisme. Una lectura divulgativa i pràctica.

JOSÉ CARLOS FUERTES
ROCAÑÍN

Ponga un psiquiatra
en su vida
 Aquest llibre pretén veure el problema de la salut mental des d’una òptica diferent. Escrit per un metge psi-

