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Aquest mes coneix de prop els invents 
més importants de la història 

 

Sabeu qui va inventar el xiclet, el clip, el paper 
higiènic o la cremallera?  Si la resposta és no, ara 
teniu l’oportunitat de conèixer els creadors d’aquests 
invents i molts més. La biblioteca posa a la vostra 
disposició dos llibres que tracten sobre els invents que 
han canviat el món. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 invents que han 

canviat el món   
de Daniel Closa i Autet 

608 Clo  
 

El paper, Internet, l’anestèsia, el 
pa, l’energia nuclear, els 
condons, el GPS o l’arc i les 
fletxes. Si actualment disposem 
d’un nivell de vida que els 
nostres avantpassats difícilment 
podien imaginar és, sobretot, 
perquè al llarg de la història 
hem anat acumulant novetats 
que ens permetien viure millor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 inventos y la mente 
que los parió 

de Guillermo Summers 
608 Sum 

 

Aquest llibre repassa en clau 
d’humor l’origen de 50 
invents curiosos que la 
majoria utilitzem a la nostra 
vida quotidiana. 

 

 
 

Aprèn jugant a 
la pàgina web 
Els invents que 
han canviat el 

món:  
 

http://www.petitaxarxa.cat 
/inventari/ 
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CCeenntteennaarrii  ddee    

CCaammppooss  ddee  

CCaassttiillllaa  
 

A l’abril es commemora que 
fa cent anys Antonio 
Machado (Sevilla, 1875- 
Cotlliure, 1939), poeta de la 

Generació del 98, va publicar Campos de 
Castilla. Per aquest motiu durant aquest mes li 
dedicarem una exposició on trobarem algunes 
de les seves obres més conegudes i alguns 
llibres que parlen de la seva vida i de la seva 
obra: Campos de Castilla, Poesías 
completas, Antonio Machado y Juan 
Ramón Jimenez: la superación del 
modernismo, Recuerdos y viajes i Antonio 
Machado . 
 
A més, podreu llegir un article 
de l’historiador Ian Gibson 
publicat a El Periódico de 
Catalunya el passat 8 de 
febrer titulat Cent anys de 
‘Campos de Castilla’ , on 
l’historiador es pregunta 
“¿Què pensaria Antonio Machado de l’Estat 
espanyol actual, gairebé quatre dècades 
després de la mort del tirà i encara sense 
buscar els seus centenars de milers 
d’assassinats de la guerra i de la postguerra?”. 

 
 
 
 

 

A partir 

d’aquest mes 

rebrem 

mensualment a 

la biblioteca la 

revista  

Muy 

interesante 
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