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Aquest mes destaquem: 

 

 

 

Las malas hierbas /    ar  ern nde - u ntan lla,  o    u    on  le  And jar. 
Madrid : CSIC : Los L  ro  de la  atarata,        .   u   a emo  de      
 
Matèries: Males herbes -- Control ; Cuina ; Botànica mèdica   
 
Les males herbes han acompanyat a la humanitat des dels inicis de 
l'agricultura; són espècies de plantes adaptades a envair i prosperar en 
hàbitats alterats per la presència de l'ésser humà. Avui dia produeixen 
pèrdues econòmiques quantioses i es gasten milers de milions d'euros en el 
seu control ja que són capaces d'interferir amb les activitats humanes o amb 
els objectius de certs sectors de la societat. Tot i ser un component habitual 
dels nostres paisatges agrícoles i la seva percepció és negativa, hi ha molts 
aspectes desconeguts de les mateixes, com la seva profusió en la cultura o el 
seu paper en la nostra taula. 
 

 

 
 

Herbes i flors de camps i vores de camins : plantes ruderals i arvenses / 
Josep M. Panareda ; il·lustracions: Maravillas Boccio. [Figueres] : Brau, gener 
2021. Col·lecció Maluquer ; 4. 

 Matèries: Males herbes -- Identificació ; Plantes ruderals -- Identificació 

Nova guia de camp, dedicada a les plantes ruderals i les arvenses. Plantes 
que creixen espontàniament en ambients modificats i intervinguts per la 
presència i les activitats humanes. La guia té una introducció, fitxes 
descriptives, fotografies, il·lustracions, glossari i índex alfabètic per espècies. 
La guia està dirigida a un ampli espectre de públic: des dels professionals als 
simples aficionats a la natura. 
 

 

Escrito en los árboles : la historia del mundo contada en anillos / Valerie 
Trouet ; traducción de Pedro Pacheco González. Barcelona : Critica, maig 
2021 
 
Matèries: Ecologia forestal : Arboricultura ; Arbres ; Boscos i silvicultura 
 
Desconeixem que en els anells dels arbres es troben pistes per descobrir i 
comprendre les complexes interaccions entre la natura i les persones al llarg 
de la història. L'autora ens porta des de les remotes aldees africanes fins als 
radioactius boscos russos per oferir-nos una mirada sobre les aplicacions de 
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la ciència que estudia aquests anells a través de curiosos relats. Combinant 
ciència, història cultural i diaris de viatge, l'obra analitza els perills naturals i 
artificials que han quedat gravats en els anells de creixement per a 
comprendre les dinàmiques climàtiques que han influït en les civilitzacions 
humanes durant els últims dos mil·lennis. Apareixen pirates, faraons, 
marcians, samurais i Gengis Kan, que s'entrellacen hàbilment per revelar els 
clars vincles entre els humans i els arbres. 

 

 

Guía para la buena práctica de trepa / Asociación Inglesa de Arboricultura, 
traducción de Jacobo Llorens. 2a edición. Valencia: Asociación Española de 
Arboricultura, 2007. Cuaderno de Arboricultura nº 3. 
Matèries: Arbres -- Mesures de seguretat ; Trepants ; Arboricultura 
 
Publicat per primera vegada el juny de 2005 al Regne Unit per l'Associació 
Anglesa de Arboricultura i traduït i adaptat per a Espanya per l'Associació 
Espanyola d'Arboricultura. Conté els següents temes: Tècniques de trepa. 
Equip de trepa. Inspecció prèvia a la trepa. Punts d'ancoratge. Mètodes 
d'accés. Treballant de trepa a la copa. Descens. Personal de terra. Rescat aeri 
i mètodes de rescat. 
 

 

 

Apuntes de raíces y trasplantes / Gerard Passola. 2a edición. Valencia: 
Asociación Española de Arboricultura, abril 2011. Cuaderno de Arboricultura 
nº 2. 
  
Matèries: Arrels (Botànica) ; Trasplantació ; Arboricultura ; Arbres --

Trasplantació ; Arbres -- Arrels 

 

El trasplantament d'arbres, per la seva complicació tècnica i pel seu cost, és 

una de les operacions que fins no fa molts anys tenia lloc en comptades 

ocasions. Actualment els avenços tècnics i el canvi de mentalitat han fet que 

aquesta operació es realitzi amb més assiduïtat. 

 

 

Retorno al bosque : una guía con 60 bosques únicos y todos los beneficios 
que ofrecen los Baños de bosque / Marta Rodríguez Bosch. Barcelona : 
l'autor, diciembre 2020.  
 
Matèries: Boscos i silvicultura ; Bo co      l  cultura --    tera  ut c ; 
Naturisme 
 
L'obra ens proposa endinsar-nos en alguns dels millors boscos del món. Però 
també a qualsevol bosc, conèixer les seves meravelles i tots els beneficis que 
reporta per al benestar i la salut. El llibre es divideix en dues parts: la 
primera aborda tot allò relacionat amb el bosc i el nostre vincle biològic i 
emocional amb els entorns forestals. A la segona es descobreixen 60 boscos 
magnífics d'Espanya, Europa i la resta de continents, la seva singularitat i 
com arribar-hi. 
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La historia de los árboles y de cómo han cambiado nuestra forma de vida / 
Kevin Hobbs y David West ; ilustraciones de Thibaud Hérem.  
Primera edición. Barcelona : Blume, 2020. 
 
Matèries: Arbres -- Manuals, guies, etc ; Arbres -- Aspectes socials ; 
Productes forestals 
 
Una obra en què els autors aconsegueixen transmetre la importància dels 
arbres alhora que vinculen els seus trets a la nostra història humana a través 
dels temps. Aquesta història dels arbres, ben documentada, ens recorda 
aquells amb qui estem familiaritzats, i alhora ens intriga amb detalls i 
històries que no ens són tan coneguts. La lectura del llibre suscitarà la 
curiositat tant dels amants de les plantes més inveterats com dels 
principiants. 
 

 

 

 
El Clamor de los bosques / Richard Powers ; traducido del inglés por Teresa 
Lanero. Madrid : Alianza de Novelas, 2020. 
 

Matèries: Boscos -- Narrativa ; Arbres -- Narrativa ; Novel·la nord-americana 

-- S. XXI 
 
Finalista del Premi Man Booker 2018 (PULITZER 2019), és una novel·la coral i 
panoràmica, que ens dóna la clau de la seva estructura narrativa, i que al 
principi obeeix a la lògica d'una col·lecció de relats arborescents, per després 
confluir en una epopeia ecològica, en què la lluita contra la desforestació 
esdevindrà l'espai solidari del món colorit concebut pel seu autor. 
 

 

 

Así habló la planta : los sorprendentes hallazgos sobre la consciencia de las 
plantas y la comunicación con ellas y entre ellas / Monica Gagliano ; 
traducción: Blanca González Villegas. Primera edició. Mostoles : Gaia 
Ediciones, julio de 2020. 

Matèries: Plantes -- Anècdotes ; Home i plantes ; Plantes -- Curiositats i 
enigmes 

Recull d'històries escrites conjuntament entre l'autora i els individus del món 
vegetal que revelen el paper dinàmic que les plantes exerceixen al món i ens 
animen a imaginar-les com a éssers amb subjectivitat, consciència i 
determinació, capaços de transmetre les seves pròpies veus i perspectives. 
El llibre reflecteix trobades personals de l'autora amb plantes, xamans, 
ancians indígenes i místics de tot el món, i integra aquestes experiències 
amb un increïble viatge de recerca i una sèrie de notables descobriments 
científics que se'n van desprendre. 
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La Vuelta al mundo en 80 plantas / Jonathan Drori ; ilustraciones de Lucille 
Clerc ; traducción Anton Anton. Barcelona : Blume, 2021. 

 Materias: Botànica ; Plantes 

L'autor fa un viatge pel món per estimular vida a la ciència de les plantes 
revelant com aquest món es troba entrellaçat amb la història, la cultura i el 
folklore de la humanitat. Des del tomàquet i la dent de lleó, aparentment 
familiars, fins a la misteriosa mandràgora i la "molsa" espanyola de 
Louisiana, passant pels orígens de la cervesa i de la píndola anticonceptiva, 
històries plenes de sorpreses. Un viatge botànic il·lustrat amb bellesa i 
genialitat poblat per un colorit catàleg de personatges. 
 

 

 
 

Enciclopedia de las plantas de acuario / Peter Hiscock ; traducción Isabel 
Merino. Barcelona : De Vecchi, 2007. 
 
Materias: Plantes aquàtiques 
 
L'autor elabora un llistat amb fitxes de més de 150 plantes, la majoria 
acompanyades de fotografies en color, en què aporta dades botàniques i 
pràctiques, com ara l'origen de les plantes, la taxa de creixement, la zona de 
l'aquari que ha d'ocupar , els requisits d'il·luminació, la temperatura òptima, 
les tècniques de propagació i l'índex de dificultat a l'hora de cultivar-les. 
 

 

 

La mente bien ajardinada : el redescubrimiento de la naturaleza en el 
mundo moderno / Sue Stuart-Smith ; traducción de Jordi Ainaud. Barcelona 
: Debate, abril de 2021. 

 Materias: Jardineria -- Ús terapèutic ; Teràpia cognitiva 

Obra plena de curiositats científiques i emocionants històries humanes que 
combina la neurociència, literatura, història i psicoanàlisi indagant en el 
secret que molts jardiners coneixen des de sempre: el contacte amb la 
natura pot transformar radicalment la nostra salut i la nostra autoestima. 
L'autora, distingida psiquiatre i apassionada jardinera, entreteixeix exemples 
com el paper clau de l'horticultura per al seu avi després de la Primera 
Guerra Mundial, l'obsessió de Freud per les flors i les curioses històries 
clíniques dels seus propis pacients. Ens convenç de fins a quin punt ens pot 
influir la connexió amb els cicles de la natura, de les moltes formes en què la 
ment i el jardí interactuen i de la idea que enfonsar les nostres mans a la 
terra pot ser una manera de cuidar-nos nosaltres mateixos . 
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The Japanese garden / Sophie Walker. London ; New York, NY : Phaidon 
Press, 2017. 

 Materias: Jardins japonesos ; Jardins Japó 

Una exploració en profunditat que abasta 800 anys de l’art, l’essència i 
l’impacte durador del jardí japonès. El llibre cobreix més de vuit segles de la 
història d'aquest gènere important. L'autora i dissenyadora de jardins aporta 
una nova perspectiva sobre aquest tema, explorant el jardí japonès 
detalladament a través d'una sèrie d'assajos amb 100 jardins destacats, que 
van des d'antics santuaris sintoistes fins a jardins imperials i dissenys zen 
contemporanis. Els principals artistes, arquitectes i altres professionals de la 
cultura ofereixen perspectives personals. 
 

 

 

Arrelats a la terra : propostes per a una agricultura regenerativa / Francesc 
Font Rovira ; pròlegs de Sílvia Abril i Mònica Usart. Manresa : Tigre de Paper, 
setembre 2020. 

 Materias: Agricultura sostenible ; Agricultura biològica 

Ens trobem immersos en una crisi sanitària sense precedents i a les portes 
d'una crisi social, ambiental i econòmica que d'aquí a pocs anys afectarà tot 
el planeta. En aquest llibre trobareu les claus per comprendre, practicar i 
consumir l'agricultura regenerativa i entendre per què, malgrat els beneficis, 
aquest no és encara un moviment majoritari entre el sector primari. 
 

 

 

L'Hort biològic : com construir i gaudir d'un ecosistema ple de vida / Jesús 
Vegas Capilla, Miquel Macias i Arau. Figueres : Brau, novembre 2020. 

 Materias: Agricultura biològica -- Manuals, guies, etc. ; Horticultura -- 
Manuals, guies, etc. 

El volum exposa amb detall i precisió totes les tasques necessàries per a la 
producció d'hortalisses i fruites i ens proposa l'observació de l'hort setmana 
a setmana, convidant-nos a percebre'l com a ecosistema d'organismes vius. 
El llibre ens anima a cultivar el nostre propi hort biològic, ens explica com 
fer-ho i com podem gaudir amb aquesta tasca. 
 

 

 

El Jardinero horticultor : manual para cultivar con éxito pequeñas huertas 
biointensivas / Jena-Martin Fortier ; prólogo: Laure Waridel ; ilustraciones: 
Marie Bilodeau ; traducción: Sidney Flament Ortún, Bruno Macías. Barcelona 
: Atalanta, 2020. 
 
Materias: A r cultura   ol   ca ; Permacultura ; Horticultura 
 
Basat en mètodes de producció de baixa tecnologia amb un alt rendiment, el 
llibre està ple d'informació sobre com crear una microgranja dissenyant 
sistemes de cultiu biointensius de baix cost; com cultivar sense tractor i 
minimitzar les despeses de combustibles fòssils; la maquinària i les tècniques 
de cultiu idònies; com cultivar sistemàticament diverses hortalisses, atenent 
la gestió de les males herbes i les plagues, el rendiment dels cultius, les 
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temporades de collita i els mètodes per calcular els preus. Una guia pràctica, 
completa i actualitzada d’agricultura a petita escala, que demostra que viure 
del cultiu d’aliments, sense fer una gran inversió ni tenir un terreny extens, 
és més accessible del que sembla. Aquest manual reprèn les explicacions 
d'Eliot Coleman i aplica molts dels seus principis fonamentals, que ofereixen 
als aspirants a pagès uns coneixements sòlids per guanyar-se la vida amb les 
seves collites. 
 

 

 

DONACIONES: 

 

 

Pla Natura Barcelona : 2021-2030 / Margarida  ar   ,  oloma  ull  a at  . 
Barcelona : Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. Àrea d'Ecologia 
 r ana   Ajuntament de Barcelona,  etem re      . 
 
Materias: Zones verdes -- Barcelona -- Projectes ; Biodiversitat -- Barcelona -- 
Participació ciutadana ; Participació social -- Barcelona -- Projecte. 
 

 

                                                                 / Editors: Luis 
Gil Fernández 1927 ; Alejandro Solla  ac      alu t ano   le  a  . Madrid, 
  n  ter o de  ed o Am  ente , Organismo Autónomo Parques Nacionales 
(Espanya), 2000.  

 Materias: Boscos i silvicultura -- Espanya -- Malalties i plagues ; Arbres --
Espanya -- Malalties i plagues. 

 

 

                                                            /  aula 
d’ mer  nc a  l m t ca de Barcelona  (Editor), Parcs i Jardins de Barcelona, 
Institut Municipal. Àrea d'Ecolo  a  r ana    d tor , Barcelona  Ajuntament   
(Editor). Barcelona   Ajuntament de Barcelona,  ener      . 

 Materias: Canvis climàtics -- Barcelona -- Projectes ; Medi ambient --
Barcelona ; Mobilitat sostenible -- Barcelona 

 
 

 

 

Pots consultar tot el fons de la Biblioteca de Centre de Formació al BCNexplor@, una eina de 

descobriment, gestionada pel SEDACi les biblioteques departamentals de l'Ajuntament de 

Barcelona. La nova interfície s'ha construït sobre la plataforma Worldcat Discovery, de la 

cooperativa bibliotecària OCLC, amb la voluntat de compartir el coneixement municipal amb la 

resta de món. 
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El 25 de maig de 2018, va entrar en vigor el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades 

Reglament (UE) 2016/679, que garanteix més seguretat i transparència sobre les dades 

 er onal  del  c utadan    c utadane   D’acord am  aque ta normat  a, l’Ajuntament de 

Barcelona ha actualitzat la seva política de privadesa.  

 

D'acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades seran 

tractade   er l’Ajuntament de Barcelona am  la f nal tat de  e t onar aque t  utlletí de 

novetats bibliogràfiques (tractament: 0162 -  e t ó d’ nformac ó re ular  o re l’act   tat 

municipal).  

 

Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les, així com a altres drets 

sobre aquestes. Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de 

Barcelona i obtenir informació addicional al lloc web www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades  

 

 ret d’o l  ac ó le al, le   o tre  dade  no  eran ced de  a tercer    re taran en actiu fins que 

en sol·liciteu la baixa. Si voleu donar- o  de  a xa d’aque t  utlletí de no etat     l o r f que  

podeu enviar un correu electrònic a biblioteca_parcs@bcn.cat  nd cant BA XA a l’a  um te   e  

vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió 

de les activitats relacionades amb les finalitats indicades.  

 

http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
mailto:biblioteca_parcs@bcn.cat

