Del 10 al 28 d’abril, el PDI i el PAS gaudireu d’un 40% de descompte en tots els llibres del nostre
catàleg. Podeu fer l’encàrrec per telèfon (35439 o 34761) o per e-mail (comandes.edicions@ub.edu).
Us lliurarem les comandes per correu intern al lloc de feina.
Per Sant Jordi ens trobareu a la rambla de Catalunya (cantonada amb Provença).

Novetats i llibres de sempre a un preu especial
Simetries de Barcelona

El jardí de l’Edifici
Històric de la Universitat
de Barcelona

-

-

Miquel Àngel Cuevas-Diarte,
Melisa Pesoa Marcilla,
Estanislao Roca Blanch

rt
-

Joan Vallès Xirau
Selecció de textos literaris a cura
de Montserrat Camps Gaset

184 pàgs. | 17 €
Preu especial: 10,20 €

244 pàgs. | 29 €
Preu especial: 17,40 €

Els orígens de la indústria
dietètica catalana
(1880-1935).
Farmacèutics i metges

Visions dels Pirineus.
Entre la Renaixença
i el Modernisme

Josep Boatella

88 pàgs. | 17 €
Preu especial: 10,20 €

Teresa-M. Sala

166 pàgs. | 17 €
Preu especial: 10,20 €

Guía ilustrada para
conocer los árboles

Antologia de la
literatura llatina

Jaume Llistosella,
Antoni Sànchez-Cuxart

A cura de Javier Velaza

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

436 pàgs. | 28 €
Preu especial: 16,80 €

480 pàgs. | 34 €
Preu especial: 20,40 €

Les profunditats de la
ment. Com percebem
el funcionament
del nostre cervell

De dones, homes,
i molècules. Notes
d’història, art
i literatura de la química

David Bueno, Enric Bufill,
Francesc Colom, Diego Redolar,
Xaro Sánchez, Eduard Vieta

Santiago Álvarez
440 pàgs. | 29 €
Preu especial: 17,40 €

184 pàgs. | 16 €
Preu especial: 9,60 €

Una meravella
anomenada vida.
Com són, com funcionen
i d’on vénen els éssers vius

The Sound Sculptures
of Bernard and François
Baschet

F. Mestres, M. Soley, M.I. Álvaro,
B. Àrias, M.C. Auladell, N. Bonada,
J. Ferrer, N. Hladun, G. Llorente,
J. Martínez, M.D. Vinyoles

496 pàgs. | 35 €
Preu especial: 21 €

François Baschet

196 pàgs. | 16 €
Preu especial: 9,60 €

Barcelona romántica
y revolucionaria. Una
imagen literaria de la
ciudad (1833-1843)

Diaris (1969-1972)
Ricard Salvat
464 pàgs. | 28 €
Preu especial: 16,80 €

2a edició
Celia Romea Castro
372 pàgs. | 24 €
Preu especial: 14,40 €

El arte del grabado
antiguo. Obras de la
colección Furió

Regiment de sanitat
per al rei d’Aragó.
Aforismes de la memòria

2a edició
Vicenç Furió

Arnau de Vilanova
Edició crítica d’Antònia Carré

208 pàgs. | 48 €
Preu especial: 28,80 €

408 pàgs. | 27 €
Preu especial: 16,20 €

L’aigua i l’espai públic.
Anàlisi dels efectes del
canvi climàtic

Usos políticos del
patrimonio cultural

16/02/17 14:47

Domènec Corbella (dir.)

Fabien Van Geert, Xavier Roigé,
Lucrecia Conget (coords.)

120 pàgs. | 19 €
Preu especial: 11,40 €

240 pàgs. | 24 €
Preu especial: 14,40 €

«Bosch al país de l’art».
Matèria, Revista
internacional d’Art,
núm. 10-11

Literatura i economia
Joaquim Perramon (ed.)
260 pàgs. | 22 €
Preu especial: 13,20 €

396 pàgs. | 26 €
Preu especial: 15,60 €
16377_Literatura_y_economia.coberta.indd 1
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La ciència en la literatura.
Un viatge per la història
de la ciència vista per
escriptors de tots els temps
Xavier Duran

L’embrió inconformista.
Com influeix en la
nostra evolució el
desenvolupament
embrionari

364 pàgs. | 25 €
Preu especial: 15 €

Jordi Garcia-Fernàndez
David Bueno

 Premi Crítica «Serra d’Or»
de Recerca (Ciències) 2016

184 pàgs. | 15 €
Preu especial: 9 €

La saviesa combinada.
Reflexions sobre
ecologia i altres ciències

Impertinentes. El
desgarro de pensar

Joandomènec Ros

496 pàgs. | 28 €
Preu especial: 16,80 €

Octavi Fullat

312 pàgs. | 24 €
Preu especial: 14,40 €

Una viajera por Asia
Central. Lo que queda
de mundo

Cuina de relacions.
Anàlisi de la concentració
geogràfica de restaurants
amb estrelles Michelin a
Catalunya

2a edició
Patricia Almarcegui

Mercè Bernardo, Anna Arbussà,
Raúl Escalante

172 pàgs. | 14 €
Preu especial: 8,40 €

156 pàgs. | 16 €
Preu especial: 9,60 €

Tradición, conocimiento
y modernidad. Las claves
del éxito de Miquel
y Costas & Miquel, S.A.
Siglos xviii-xxi

Qui era qui a l’Escola
de Bibliotecàries.
Notícies biogràfiques
del professorat
(1915-1972)

Miquel Gutiérrez-Poch

Assumpció Estivill Rius

436 pàgs. | 48 €
Preu especial: 28,80 €

240 pàgs. | 24 €
Preu especial: 14,40 €

Can Ricart i el patrimoni
industrial de Barcelona

Aprendre de lletres.
Literatura i pedagogia,
vides paral·leles

Salvador Clarós i Ferret
180 pàgs. | 18 €
Preu especial: 10,80 €

Enric Prats

Blaquerna
Edició facsímil

Pensar la Universitat.
Escrits de Pere Bosch
Gimpera

208 pàgs. | 18 €
Preu especial: 10,80 €

Ramon Llull
320 pàgs. | 38 €
Preu especial: 22,80 €

Francisco Gracia Alonso

Breu història
de la Universitat
de Barcelona
2a edició

Els tresors de la
Universitat de Barcelona.
Fons bibliogràfic del CRAI
Biblioteca de Reserva

Montserrat Fullola Pericot

Diversos autors

92 pàgs. | 10 €
Preu especial: 6 €

528 pàgs. | 64 €
Preu especial: 38,40 €

La Universitat
de Barcelona. Libertas
perfundet omnia luce

La Universitat
de Barcelona.
Història dels
ensenyaments
(1450-2010)

420 pàgs. | 30 €
Preu especial: 18 €

Josep M. Fullola Pericot
Francesc Gracia Alonso
Jordi Casassas i Ymbert
(coords.)

Josep M. Fullola Pericot
Francesc Gracia Alonso
Jordi Casassas i Ymbert
(coords.)

222 pàgs.
Preu especial: 35 €

Els arbres dels carrers de Barcelona

Jordi Hereu,

alcalde de Barcelona

L’herbari
Arbres, arbusts i lianes

Jaume Llistosella
Antoni Sànchez-Cuxart
B

arcelona, tan gran i tan diversa, amaga un bé preciós: els seus arbres. Són aquells que, a banda

de parcs i jardins, ocupen també les voreres dels carrers de la nostra ciutat. Són ells els que ens marquen el pas de les estacions

A vegades sóc arbre, / tinc al cap el fresseig / d’unes altes rames

en cada cas la planta a manera de plec d’herbari. S’han seleccionat mostres ben

116 pàgs. | 26 €
Preu especial: 15,60€
Màrius Rubiralta,

rector de la UB

U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

i en alta definició. Les imatges s’han aconseguit amb una gran profunditat de camp,
fet que els dóna una important percepció de relleu dels elements reproduïts. A més,
a les làmines s’ha respectat la mida original de la planta, cosa que fa senzilla la
comparació amb la planta viva. Els sistemes digitals han permès també ampliar a
escala, en alguns casos, els elements més característics i distintius per facilitar-ne
l’observació, així com també reunir en una sola làmina diferents estadis fenològics
de la mateixa planta (flors, fruits, etc.), elements que sovint només es poden observar
en estacions de l'any diferents. Les imatges van acompanyades d’una breu fitxa
descriptiva, amb els noms científics i populars, les principals característiques i l’hàbit
de la planta, l’alçada i l’ambient on viu, i els mesos durant els quals floreix al nostre
país.
La gran càrrega gràfica i visual del llibre, com també la simplicitat amb què es tracten
els continguts, les explicacions i els tecnicismes, fan que el llibre sigui molt fàcil
d’utilitzar per les persones poc experimentades i el converteix en un òptim recurs
pedagògic per a l'ensenyament (des del primari fins a l’universitari), així com també
per als centres i escoles dedicades a les activitats relacionades amb la natura. Per les
seves característiques, el llibre pot ser també una eina molt útil per a l’aprenentatge
i el coneixement de la diversitat vegetal per a tots els amants de la natura.

ISBN 84-8338-422-1

(«Vegetació»).

ONA

que corresponen a les mates, herbes i falgueres més representatives del nostre país.
Les il·lustracions de cada planta s'han realitzat mitjançant sistemes digitals, reproduint
representatives de cada planta i la reproducció s’ha fet a color, amb qualitat fotogràfica

cal que la nostra actitud sigui positiva i absolutament activa. Són els arbres de Barcelona, els arbres de tots, i entre tots n’hem
de tenir cura.

Aquest llibre vol ser una contribució al coneixement de les espècies arbòries amb una major presència a Barcelona, les que ens
trobem cada dia quan anem pel carrer. Un coneixement que desitjo afavoreixi una major aproximació dels barcelonins i
barcelonines als arbres de la seva ciutat, amb tot l’agraïment i el respecte que mereixen.

recull la reproducció de 305
espècies de plantes pertanyents a 241 gèneres diferents, repartits en 74 famílies, i

9 788483 384220

Jaume Llistosella
Antoni Sànchez-Cuxart

n dels elements que caracteritza la trama urbana de Barcelona són els seus arbres. N’hi ha més

el fan més alegre. Aquestes aportacions i moltes d’altres esdevenen factors de salut i de qualitat de vida. Per seguir-ne gaudint,

L’herbari Mates, herbes i falgueres

U

Jaume Llistosella
Antoni Sànchez-Cuxart

Els arbres dels carrers
de Barcelona

de 153.000 als seus carrers i avingudes, una xifra més que notable que va augmentant cada any amb la nova urbanització o
remodelació d’espais de la ciutat i amb la plantació d’arbres en carrers on no n’hi havia.

Els coneixem, però, aquests arbres? Desperten el nostre interès i, més important encara, el nostre respecte i admiració? Si hi

pensem una mica veurem que estem absolutament en deute amb ells. L’arbrat viari és un element fonamental per a la qualitat
ambiental d’una ciutat. Com més gran és una urbs, més depèn dels beneficis que hi aporten els arbres: redueixen els nivells

de CO2, donen ombra i moderen la temperatura a l’estiu, disminueixen la pols i, molt important, ornamenten el lloc on vivim,

Arbres, arbusts i lianes

Jaume Llistosella / Antoni Sànchez-Cuxart

208 pàgs.
Preu especial: 35 €

L’herbari
Jaume Llistosella
Antoni Sànchez-Cuxart
Arbres, arbusts i lianes
222 pàgs. | 44 €
Preu especial: 26,40 €
Mates, herbes i falgueres
354 pàgs. | 62 €
Preu especial: 37,20 €

www.publicacions.ub.edu
Tel.: 934 035 439
comandes.edicions@ub.edu

