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OCI. SENDERISME

Caminar per ser feliç 
El mestre de les xiruques

LLUÍS GARROFÉ (amb Josep Ramon Ribé)

En un món cada cop més mancat de líders, Lluís Garrofé 
encarna aquell lideratge silenciós i autèntic que fa que 
tothom el segueixi en tot el que fa. Mai busca homenat-
ges, ni tampoc reconeixements per la seva tasca i sem-
pre se l’ha d’enganyar perquè hi participi. Però si hi ha 
alguna cosa que li agrada per damunt de tot és treballar 
i ajudar la canalla i el jovent, tant quan era mestre en 
actiu com ara. Caminar per ser feliç no és un relat de 
les seves gestes muntanyenques, en aquest llibre hi tro-
barem alguns dels seus secrets (l’alimentació saludable, 
l’exercici diari, la solidesa de les seves creences...) que 
ens ajudaran a entendre com ha pogut arribar a la seva 
edat en una plenitud física i mental que persones molt 
més joves que ell no tenen ni han tingut mai. És un llibre 
de receptes per assolir la fita més important de les nos-
tres vides: la felicitat.

COL·LECCIÓ GUIMET, 184

ISBN: 978-84-9975-402-4

112 pàgs.  

Rústica amb solapes

13,5 x 21 cm

PVP: 14,00 €

Excursionisme, biografia

ISBN: 978-84-9975-402-4

9 788499 754024

1. Llibre per als amants de la muntanya, on tro-
bareu el relat de l'ascensió de l'autor als pics 
més alts dels Prineus, però també consells, re-
comanacions i reflexions que retraten el gran 
potencial humà de l'autor. 

2. Inclou fotografies que il·lustren les ascensions. 

3. L'autor és de Tartareu.

4. Llibreries generals, sobre tot de Lleida. 
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Lluís Garrofé (Tartareu, 1931) passarà a la història com la 
persona de més edat (81 anys) en assolir tots els 3.000 del 
Pirineu, i pel seu amor infinit cap a les muntanyes. Mestre du-
rant tota la vida, es manté igual o més actiu que fa 20 anys, 
quan es va jubilar. La seva solidaritat és incansable –igual que 
les seves forces per caminar desenes de quilòmetres cada 
dia– i no hi ha causa que li proposin a la que li giri l’esquena: 
caminades, curses o excursions, és el primer en apuntar- s’hi 
i en col·laborar-hi. 
Josep Ramon Ribé (Lleida, 1965) periodista de premsa es-
crita durant tota la seva carrera professional, ha treballat al 
Diari de Lleida i Nou Diari, després a La Mañana i, des del 
2006, al diari Bondia, del qual n'és el director.
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ART

Rangolis de la saviesa 
ASHA MIRÓ. Dibuixos de VAISHALI DASGUPTA

Asha Miró va néixer a Nasik, Índia, el 1967 i viu a Barcelona des del 1974, adoptada per una família 
catalana. S’ha dedicat durant tretze anys a l’educació musical infantil i actualment treballa a l’Ajuntament 
de Barcelona al Departament de Comunicació. Ha estat presentadora de programes de televisió en 
diferents canals. La Filla del Ganges va ser el seu primer llibre, un relat autobiogràfic. Arran d’un viatge 
a l’Índia per fer un documental, es va retrobar amb la seva germana biològica, experiència descrita a 

Les dues cares de la lluna, 2004. També ha fet llibres infantils, com Els quatre viatgers, Els quatre viatgers a 
l’Aquari i el conte musical Gotes de Colors. El 2007 va publicar Rastres de sàndal, la seva primera obra de ficció, 
conjuntament amb Anna Soler Pont. El 2007 també va començar a fer llibres de rangolis, l’art mil·lenari de l’Índia.

Vaishali DasGupta va néixer a l’Índia i als trenta anys es va traslladar a Anglaterra. S'adonà que 
trobava a faltar la seva gent i, gràcies a una aptitud natural per a l’art, va poder compartir el seu 
coneixement del país. Li agrada aprendre sobre noves cultures i països i podríem dir que això es 
reflecteix en els seus diferents mandales. Aquest llibre és el tercer que publica com a il·lustradora 

per a Asha Miró. Després del gran èxit de Rangolis de la meva terra (2008) i de Rangolis de la meva 
infantesa (2010), aquest llibre està dedicat a la nostra gent gran, a aquells que han tingut cura de nosaltres 
durant molts anys. Vaishali ha estat capaç de seguir la seva passió mitjançant els rangolis, compartint l’amor pel 
seu país, i vol que cada persona es pugui relaxar a casa pintant els mandales.

COL·LECCIÓ MONOGRAFIES, 49

ISBN: 978-84-9975-398-0

64 pàgs.  

Rústica. Wire-O

22,5 x 22,5 cm

PVP: 9,95 €

Art, Dibuix, Mandales

ISBN: 978-84-9975-398-0

9 788499 753980

1. Els rangolis són eina per millorar la salut tants 
dels infants com dels adults. una manera de me-
ditar, concentrar-se i enfocar, a part d’atraure la 
sort a cada casa. Són uns pensaments hindús. 

2. Conté rangolis per pintar amb un motiu per 
reflexionar en cada un d'ells.

3. Llibreries generals de tot el territori. 
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MÚSICA

El concert per la llibertat 
Una nit per la independència

ENRIC LUCENA · MATTHEW TREE

Hi ha dates que tots recordarem sempre. Des de l’any 2013, el 29 de juny forma part d’aquesta llista, 
després de tot el que es va viure al Camp Nou. Sis hores en què la música es va convertir en un fil 
conductor perquè milers de persones visquessin quelcom més que un concert. Aquí teniu un llibre 
sobre aquell dia. I és un llibre ple de mirades. D’una banda, les fotografies que l’Enric Lucena va fer 
al llarg de la nit, moltes de les quals us emocionaran per primer cop. De l’altra, un dels escriptors 
més coneguts de casa nostra i que va sortir a parlar davant dels noranta mil assistents aquell dia, el 
Matthew Tree, ens ofereix la seva visió particular sobre com va veure i viure el Concert per la Llibertat.

COL·LECCIÓ MONOGRAFIES, 50

ISBN: 978-84-9975-404-8

112 pàgs.  

Rústica amb solapes. Il·lustrat

19 x 28 cm

PVP: 15,00 €

Música. Història de Catalunya

ISBN: 978-84-9975-404-8

9 788499 754048

1. El volum aplega fotografies tant del backstage 
com del que es va poder veure a l'escenari el dia 
del concert, amb els comentaris i reflexions de 
Matthew Tree, tal i com va viure l'esdeveniment. 

2. El llibre esdevé un recull imprescindible per 
tenir tot el que va suposar el concert guardat per 
sempre, amb tots els detalls i curiositats. 

3. Llibreries generals de tot el territori. 
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Enric Lucena Ibarzábal (Barcelona, 1974) és llicenciat en història de l’art. Com a fotògraf i escriptor va 
publicar el seu primer llibre l’any 2012 amb el títol Mag Lari. La màgia de fer màgia (Pagès editors). Ha 
treballat com a guionista en programes de televisió com Homozapping (Antena 3), Vides de pel·lícula o 
A pèl tour (TV3). Com a presentador de televisió l’hem pogut veure a 8tv a Envasat al 8, o a Locàlia TV 
a 52, programa que va merèixer el premi Ondas 2005 al millor programa de televisió local.

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

www.nusdellibres.com

Matthew Tree viu a Barcelona des del 1984. En català, ha publicat dues novel·les: Fora de lloc (Cafè 
Central-Eumo, 1996) i Privilegiat (Columna, 2001); un recull de contes: Ella ve quan vol (Edicions 3i4; 
guanyador del Premi Octubre de Narrativa de 1999); un llibre de viatges: CAT. Un anglès viatja per 
Catalunya per veure si existeix (Columna, 2000); una autobiografia: Memòries! 1974-1989. Dels quinze 
anys fins als trenta. Londres-Barcelona (Columna, 2004), i sis llibres de no-ficció.

Pròleg de Gerard Quintana: 

Conté més de 100 fotografies 



 
MEDICINA ALTERNATIVA

Rami Remeis contra la crisi 
Millorar la salut, aconseguir la felicitat i fer 

front a les crisis personals i econòmiques amb 
l'ajut de plantes i complements

ALBERT RAMI ROMEU

Rami Remeis contra la crisi presenta vivències i crisis de per-
sones que amb una forta motivació han aconseguit sortir-se 
de tot, o gairebé de tot. El seu primer consell no deixa cap 
dubte: “Cuideu l’alimentació! Que sigui com més sana millor, 
un pes important d’aliments crus i vegetals. No oblideu els 
minerals, les herbes i l’aplicació d’argila curativa a la zona 
del pit. Però, sobretot, tingueu clar que voleu curar-vos. El 
que realment cura és la persona amb la seva determinació de 
voler la curació. El terapeuta només pot encertar al màxim el 
tractament o remei, ja que el cos es cura tot sol quan té tot 
el vent a favor.”  
Rami Remeis ofereix solució a partir de l’alimentació i les her-
bes medicinals a problemes com: l’alcohol, el tabac, la sexu-
alitat o les crisis d’ansietat, la menopausa, la falta de felicitat, 
també parla dels aliments compatibles, l’autoestima, la feina, 
el mal d’amor, o com afrontar la crisi econòmica.

COL·LECCIÓ PROSES, 74

ISBN: 978-84-9975-401-7

112 pàgs.  

Rústica amb solapes

15 x 24 cm

PVP: 14,00 €

Naturopatia, Salut

ISBN: 978-84-9975-401-7

9 788499 754017

1. L'autor fa més de 40 anys que va començar a 
estendre els seus coneixements a nivell personal 
i ha donat més de 400 conferències. 

2. Inclou consells i remeis per fer front a temes 
econòmiques, de salut, de parella, familiars...

3. L'autor és de Lleida i té botigues de venda 
dels seus productes a Lleida i Barcelona.

4. Llibreries generals, sobre tot de Lleida i Bar-
celona. 
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Albert Rami és un naturòpata i herbolari lleidatà amb llarga 
experiència dins del món de les teràpies naturals i holístiques. 
S’ha dedicat a difondre, des de fa molts anys, la memòria de 
les solucions als problemes de salut mitjançant les herbes i 
l’alimentació sana. En mitjans audiovisuals, ha col·laborat a 
Onda Cero, Cadena Ser, COPE i Ua1, i a altres cadenes de 
Catalunya com Ràdio4, RAC1, Catalunya Ràdio i Com ràdio 
“La Xarxa”. Ha estat a les televisions locals LleidaTV i La 
Manyana Televisió, i a nacionals com 8tv i TV3 Televisió de 
Catalunya amb Júlia Otero, Albert Om, Xavi Coral i Espartac 
Peran i, actualment, amb Helena Garcia Melero.
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PSICOLOGIA, NUTRICIÓ

Com han de menjar 
els infants i els adolescents 

Aspectes psicosocials i nutricionals de l'alimentació

MARTA ANGUERA, ÀNGELS GEIS, ROSER VENDRELL, JAUME 
IGLÉSIAS I NOEMÍ CUENCA

Aquest llibre ofereix orientacions sobre l’alimentació infantil i 
pautes nutricionals i educatives, molt funcionals i pràctiques, des 
del naixement fins a l’adolescència. L’alimentació té en qualse-
vol context un doble vessant, un vinculat a la nutrició i l’altre a la 
sociabilitat. Amb el primer es tracta de proporcionar la ingesta 
adequada de nutrients per tal que els infants aconsegueixin un 
creixement òptim; amb el segon entenem que tot acte que té a 
veure amb l’alimentació és un fet social de tracte interpersonal 
que afavoreix la comunicació i el desenvolupament de la perso-
nalitat. El nostre objectiu és afavorir el desenvolupament inte-
gral dels infants i dels adolescents possibilitant tant l’assumpció 
d’hàbits alimentaris saludables com la consciència de la impor-
tància que tenen els àpats com a generadors de salut, plaer i, al 
mateix temps, com a espais de relació i comunicació.

COL·LECCIÓ ESTUDIS, 141

ISBN: 978-84-9975-403-1

132 pàgs.  

Rústica

17 x 24 cm

PVP: 16,00 €

Psicologia, Hàbits alimentaris

ISBN: 978-84-9975-403-1

9 788499 754031

1. Llibre adreçat a pares i professionals de 
l’àmbit sanitari i de l’educació. Conté pautes, 
consells i una guia perquè l'alimentació dels més 
petits sigui un acte social que beneficiï tots els 
àmbits de la seva vida.  

2. Els autors treballen en diferents associacions i 
centres de Barcelona.

3. Llibreries generals de tot el territori. 
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Marta Anguera Salvatella és infermera i dietista-nutricionista. Pro-
fessora de la Universitat Ramon Llull, assessora nutricional de diversos 
centres escolars, llars d’infants i d'assistència en l’embaràs i la salut.
Àngels Geis Balaguer és pedagoga i logopeda, professora de magisteri 
a la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna. 
Educadora en educació infantil i assessora de llars d’infants. 
Roser Vendrell Mañós és mestra, pedagoga i doctorada en psicolo-
gia. Professora a la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de 
l’Esport Blanquerna. Treballa en l'atenció a nens i adolescents.
Jaume Iglésias Solà és pediatre, facultatiu emèrit per l’Institut Català de 
la Salut. Ha estat president de la Societat Catalana de Pediatria.
Noemí Cuenca Quesada és infermera i dietista-nutricionista. Professora 
de la Universitat Ramon Llull i la UOC. Assessora nutricional en l’àmbit 
assistencial i en revisió de menús d’escoles i llars d’infants. 
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EDUCACIÓ

Ser a l'escola 
Una pedagogia per descobrir la interoritat

HELENA ESTEVE, RUTH GALVE I LLUÍS YLLA

En un món sorollós, saturat d’estímuls, en una socie-
tat de canvi constant i d’alta velocitat, cal que l’escola 
s’ocupi del creixement del món interior; que n’afavoreixi
un desenvolupament sa i ric és més necessari que mai. 
No es tracta, però, de carregar l’escola amb una nova 
missió, no es tracta d’incorporar una nova matèria. La 
proposta que aquí presentem planteja com l’escola, fent 
el que fa, pot millorar els seus objectius educatius. I fent 
això ajuda al desenvolupament personal dels alumnes, 
dels seus docents, de la comunitat educativa. Com? 
Amb espais i temps de silenci, per començar. Amb uns 
altres ritmes. Amb petits detalls que influeixen en el cli-
ma de l’escola i de l’aula. Però, sobretot, sense afegir-
hi res. Sense contribuir a la saturació. Des del que fem, 
amb un fer diferent. Proposem un estil, una consciència, 
un reconeixement. 

COL·LECCIÓ ESTUDIS, 140

ISBN: 978-84-9975-397-3

96 pàgs.  

Rústica

17 x 24 cm

PVP: 14,00 €

Educació, Pedagogia

ISBN: 978-84-9975-397-3

9 788499 753973

1. Obra mereixedora de la Menció Honorífica del 
Premi d'Assaig Pedagògic Joan Profitós, 2011.  

2. El llibre és una síntesi del ressorgiment de les 
expectatives de l’espai interior com una propos-
ta pedagògica per introduir la dimensió interior 
a l’escola i als instituts, com a mecanisme de ma-
duració personal i intel·lectual dels alumnes.

3. Llibreries generals especialitzades en llibres 
d'educació i pedagogia. 
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Helena Esteve és llicenciada en Belles Arts. Dedicada pro-
fessionalment a la docència al llarg de 38 anys, com a pro-
fessora de Dibuix, de Disseny i d’Art. Membre de l’Equip 
de Recerca sobre pedagogia i interioritat i Formadora de 
formadors a Jesuïtes Educació.

Ruth Galve és llicenciada en Filologia catalana per la UB. 
Doctora en Arts Escèniques. Professora de Literatura i Llen-
gua. Formadora de formadors i membre del Grup de Recer-
ca i Innovació Pedagògica en Llengua oral de l’ICE de la UB. 
Lluís Ylla és enginyer agrònom (UdL). Posgrau en Direcció 
general (UOC) i Posgrau en formació en ciutadania activa 
(UB). Director adjunt de la fundació Jesuïtes Educació. Tre-
balla en pedagogia de la interioritat.  
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HISTÒRIA LOCAL

Ciutadilla 
El castell, el convent, la parròquia i el poble

MARIA MONTSERRAT VIME BACARDÍ

Aquest llibre ofereix unes bases històriques dels qua-
tre eixos que configuren el poble de Ciutadilla: el cas-
tell és, sens dubte, l’edifici més emblemàtic, amb els 
seus senyors i la vida que hi va bullir; el convent, fun-
dat pels senyors del castell, va durar pocs segles però 
va tenir una existència molt singular; l’església, que ha 
perdurat en el temps, ha exercit gairebé sempre un 
indiscutible paper aglutinador, i el poble, ben viu, es 
manté en evolució constant, reinventant-se una vegada 
i una altra, des dels seus orígens fins als nostres dies.

COL·LECCIÓ MONOGRAFIES, 48

ISBN: 978-84-9975-395-9

180 pàgs.  

Rústica amb solapes

17 x 24 cm

PVP: 14,00 €

Geografia social. Història

ISBN: 978-84-9975-395-9

9 788499 753959

1. L'autora ha construït un relat complet de la his-
tòria d’aquest poble, amb rigor en la seva recerca 
històrica, feina ben feta, documentada; moltes 
hores i dies dedicats a la reconstrucció de la com-
plexitat d’un poble i del seu entorn humà i social. 

2. És un llibre on aboca il·lusió, estima i un interès 
molt remarcable pel poble dels seus avantpassats. 

3. L'autora està vinculada també a Lleida.

4. Llibreries de Lleida, Tàrrega i comarca de 
l'Urgell. 
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M. Montserrat Vime Bacardí va néixer a Ciutadilla 
el 26 de gener de 1941. Va seguir estudis a l’escola 
del poble i a Lleida. La seva formació, però, és auto-
didacta. No té títols, només bona voluntat i deler per 
la recerca. Un amor innat, quasi apassionat, al poble 
i al país, acompanyat d’una gran afecció a la història, 

ha fet possible aquest llibre, fruit de molts anys d’excursions i  
viatges per tota mena d’arxius, biblioteques i centres de do-
cumentació. 

Comandes:  902 885 772
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POESIA

Estimada Coni 
100 poemes d'amor

LLEONARD DEL RIO I CAMPMAJÓ

“Estimada Coni és un llibre engrescador. És un llibre 
d’amor o, més aviat en plural: d’amors. No solament són 
poemes íntims dedicats a la companya, sinó una expres-
sió ben àmplia de les diverses formes de l’amor. Perquè 
d’amor, en la vida, podem trobar-ne en tantes coses si 
sabem endur-nos pel seu magnetisme! L’únic fil conductor 
és el simple ordre alfabètic del títol dels poemes. Si se-
guim una lectura lineal, a cada full que girem tindrem una 
renovada sorpresa. Així, anuncia a la Coni que vol parlar 
«dels avis i dels nens, / de l’amistat sincera, d’enrobustir el 
llinatge. / Vull parlar-te de Déu, de la natura, / dels verds, 
ocres i grocs, / de la florida de l’ametller, de la mateixa 
vida...» Al costat de marcats poemes sensuals, el poeta 
us sorprendrà amb referències i cants a diferents tipus 
d’amor.” (Del pròleg de Jaume Ferrer i Piñol).
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1. Sisè poemari publicat per l'autor. Aquest està 
dedicat a un comú denominador, l’amor, i l’ha de-
dicat, com es desprèn del títol, a la seva esposa.  

2. L’any 2009 setze entitats artístiques d'Iguala-
da li van dedicar un gran festival d’homenatge 
ciutadà.

3. Llibreries d'Igualada i voltants. 
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Lleonard del Rio i Campmajó. (Igualada, 1942). Es-
criptor i periodista. S’inicia l’any 1959 a Ràdio Igua-
lada. Des de 1961 escriu al periòdic de l’Anoia, del 
qual en fou director en el període 1972-1978. Ha 
estat corresponsal informatiu en diferents agències i 
mitjans de comunicació. En l’actualitat escriu a L’En-

llaç i Regió 7 i col·labora en altres mitjans locals i estatals. 
Des de 1996 ha publicat cinc poemaris i ha aconseguit més 
de 160 premis literaris, així com distincions culturals, artísti-
ques i associatives.
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HISTÒRIA MEDIEVAL

Por política, terror social
DD.AA.

És a través de les emocions i els sentiments que el poder 
s’apropia dels homes i dones. Certament, és a l’interior 
dels éssers humans que es culminen les victòries i les der-
rotes. En la indagació de les societats cal, doncs, abordar 
les preguntes adients: quin paper juga la por entre les ei-
nes de la pressió política? Es pot basar la cohesió social en 
el terror? Com les ideologies esdevenen absorbents o, pel 
contrari, intolerants amb la dissidència o amb la diferència 
inassimilable? Quina ha de ser la memòria de la por políti-
ca i del terror social? La por pot afectar la convivència fins 
i tot a l’interior de la llar? I l’entorn natural, pot esdevenir 
hostil fins a causar paüra? Són qüestions plantejades en la 
teoria i en la pràctica de la quotidianitat medieval que con-
vé aclarir per millorar el rigor dels nostres coneixements 
històrics i perquè alhora contribueixen a il·luminar proble-
màtiques en la cohesió de la societat actual. 
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1. La por i el terror, pròpiament, no són mostres 
de singularitat cruel d’un determinat període 
històric sinó de les fórmules de pressió política 
en què s’emmarquen les diferents actuacions.

2. Anàlisi de la dualitat por política-terror social 
al llarg de diferents períodes històrics. 

4. Llibreries de Lleida iespecialitzades en huma-
nitats i història.  
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Els autors formen part de la Reunió Científica del XV 
Curs d'Estiu Comtat d'Urgell, celebrat a Balaguer el juliol 
de 2010, sota la direcció de Flocel Sabaté i Maite Pedrol. 
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