
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Arte nórdico de la geometría: los secretos del himmeli 

FIJA KOSKI 

L’himmeli és una forma tradicional d’artesania pagesa finlandesa que 

incorpora bellesa i espiritualitat. Aquestes senzilles estructures 

geomètriques s’elaboren a mà amb palla de sègol i es pengen a les 

cases com auguri de prosperitat. Les seves línies rectes, la perfecció 

geomètrica i la seva ingravidesa ho han convertit en una tendència en 

el món de la decoració i el disseny.  

En aquest llibre trobaràs 23 projectes de diferent grau de complexitat, 

petits i grans, flotants i de paret, que t’inspiraran per elaborar les teves 

pròpies creacions jugant amb formes, materials i colors. El llibre conté les instruccions i 

il·lustracions del pas a pas, fotografies de cada model acabat, els materials necessaris i els 

patrons. [https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00562922] 

 

 

Arte floral: un taller contemporáneo 

LAIA BELTRAN 

Han arribat d’una altra galàxia per ensenyar-nos el seu revolucionari 

univers creatiu. Són Flowers by Bornay, l’equip de floristes de fama 

internacional que, despertant el seu costat més boig i atrevit, han fet 

un gir radical a l’art floral clàssic. Per fi comparteixen amb nosaltres el 

seu mètode per aconseguir creacions increïbles: el mètode Bornay.  

L’obra conté 23 projectes que inclouen centres de taula i bouquets 

inspirats en l’obra de Van Gogh, Matisse o un paisatge africà. Un workshop explicat pas a pas, 

amb detallades fotografies i totes les tècniques d’avantguarda explicades. Els resultats són 

sempre tant insòlits com espectaculars. [https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00154853] 
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Découpage 

GIUSY CASERINI 

El découpage és un art, els orígens del qual s’han de buscar a l’antiga Xina, 

que embelleix, revestint-los amb retalls de paper, mobles i objectes 

decoratius. Amb aquest interessant llibre podrà aprendre diferents 

tècniques decoratives com la tradicional, el découpage amb estovalles i 

el tridimensional. També trobarà totes les indicacions per preparar 

superfícies, enganxar els retalls de paper i realitzar els darrers passos 

amb els vernissos. Amb pocs materials i tota la fantasia que vulgui, podrà renovar i enriquir 

accessoris, mobles i complements d’una manera absolutament original.  

[https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00543457] 

 

 

 

 

Papel creativo (4) Manos maravillosas: Scrapbooking y cartonaje  

ALBERTO JUÁREZ 

En aquest número, Alberto Juárez ens ensenya a barrejar i combinar l’art 

clàssic del cartonatge i l’enquadernació. Són les tècniques més noves de 

scrap, mitjançant meravellosos projectes molt inspiradors.  

[https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00563771] 

 

 

 

 

Encuadernar, plegar y coser: cómo hacer libros y otros 

proyectos con papel 

MONICA LANGWE 

L’artista i enquadernadora Monica Langwe ens ensenya a fer tota 

mena d’objectes de paper, des d’un fullet fins a un estoig de 

costura d’inspiració xinesa.  

Aquest llibre conté 25 projectes de llibres, caixes i altres objectes 

de paper. Cada projecte consta d’una descripció detallada sobre 

les seves particularitats i utilització, il·lustracions esquemàtiques 

del pas a pas, fotografies de l’objecte acabat i tota mena de consells i idees.  

Al final del llibre trobarà un glossari bàsic amb els termes d’enquadernació, il·lustracions sobre 

l’anatomia del llibre i una sèrie de mostres de paper per apreciar el gruix, les textures, les fibres 

i la flexibilitat.   

[https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00491088]  

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00543457
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00563771
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00491088
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Papiroflexia 

EMANUELE AZZITÀ 

Gràcies a la papiroflèxia, l’antic art dels plecs conegut a tot el món, es 

poden realitzar tota mena de figures tan complicades com un cigne, un 

avió o una garsa, simplement doblegant i doblegant trossos de paper. 

Mitjançant una aproximació didàctica i un desenvolupament pràctic, 

aquesta obra et portarà a descobrir aquesta activitat, proporcionant 

tots els trucs i consells per escollir bé el material; aplicar la seqüència 

correcta dels plecs; inspirar-se en els models presentats. Així, podrà 

materialitzar el que desitgi i deixar volar la seva imaginació. 

[https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00574291] 

 

 

Dinosaurios de papel 

WALTER ALEXANDRE SCHULTZ        

Uns fulls de paper i una mica de paciència i habilitat són suficients 

per crear elegants formes tridimensionals. I amb uns plecs, l’art 

de la papiroflèxia poden donar vida a tota mena d’éssers 

fabulosos, dinosaures i altres animals prehistòrics. Mitjançant la 

didàctica i el desenvolupament pràctic aprendràs a escollir el 

material, conèixer les tècniques de realització explicades pas a 

pas i seguir els models presentats. D’aquesta manera, podràs 

realitzar el que desitgis i deixar anar la teva imaginació.  

[https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00574290] 

 

 

 

 

Mastercraft. La importancia de trabajar con las manos y 10 ideas 

para lograrlo 

L UJÁN CAMBARIERE 

Treballar amb les mans és lúdic, sanador i relaxant. Aquest llibre 

ens ensenya a tornar al treball manual i als oficis, i ens connecta 

amb tots els sentits.  

Com? A través del neo craft: una manera de recuperar tècniques, 

sabers ancestrals i materials, aplicant els coneixements del disseny 

amb una mirada contemporània. Gairebé una filosofia de vida que 

recupera l’ànima dels processos, de les coses i, fonamentalment, de 

les persones. [https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00543455] 
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Taller de juguetes 

ÀNGELS NAVARRO 

Crea, decora i personalitza les teves joguines! 

En aquest llibre trobaràs catorze propostes originals per deixar anar 

la teva creativitat. 

Construeix les teves joguines més increïbles amb materials senzills, 

des de la maqueta d’una ciutat fins a la teva pròpia bateria. Segueix 

les instruccions del pas a pas però, també, atreveix-te a donar el teu 

toc personal!  

[https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00574286] 

 

 

 

Crear y reciclar. Manualidades fáciles y creativas para niños 

ELENA FERRO 

Aquest és un llibre de treballs manuals, una aposta pel reciclatge i 

una recopilació de propostes orientades al desenvolupament de la 

sensibilitat i creativitat infantil.  

Aprendràs a fer productes originals que són el resultat dels més de 

10 projectes pensats per fer a casa, amb fotografies que il·lustren, pas 

a pas, el procés de reciclatge.  

Aquest llibre et servirà per inspirar a tota la gent que busqui crear objectes originals, passant a 

la vegada una bona estona.  

[https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00574294] 

 

 

 

 

80 ideas de actividades creativas 

AAVV 

Aquest és un llibre amb més de 80 idees per realitzar amb nens i nenes 

i passar una estona divertida. Projectes com avions de paper, origami 

de tota mena, joies i bosses molt originals per regalar a les amistats, i 

fins i tot aprendràs a construir una meravellosa orquestra. En aquestes 

pàgines trobaràs tècniques i idees, però la millor sortirà de la vostra 

fantasia. 

[https://biblioteca.ebiblio.cat/opac?id=00574292] 
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