eBIBLIO
L’OPCIÓ D’OCI CULTURAL GRATUÏTA
PER UTILITZAR ON I QUAN VULGUIS

REVISTES

CUERPOMENTE
CuerpoMente és una revista
de benestar i cura personal.
Aquí hi trobaràs propostes
d’alimentació, salut natural i
benestar personal per una
vida més sana i saludable.

EL MUEBLE
El Mueble t’ofereix una gran
varietat d’estils i opcions per
decorar la teva llar. Descobreix
els estilismes més actuals.

SABER VIVIR
Saber vivir és tot un referent en
salut, alimentació i qualitat de
vida. Hi
trobaràs moltes
propostes i consells.

MUY INTERESANTE
Muy interesante és una
revista per a ments inquietes.
Hi
trobaràs
reportatges
d’actualitat sobre ciència,
tecnologia, cultura digital...

SÀPIENS
Sàpiens és una revista de
divulgació
històrica.
T’aproximarà als principals
esdeveniments històrics del
nostre passat i de la història
universal.

SPORT LIFE
Amb el lema “la vida és el millor
esport” aquesta revista ens
apropa a aconseguir un estil de
vida dinàmic i saludable. Hi
trobaràs
consells
i
rutines
d’entrenament entre altres.

SERRA D’OR
Serra d’or és
una de les
revistes culturals de referencia
al
nostre
país.
Amb
reportatges de rigor i qualitat
sobre diferents categories
culturals.

ENDERROCK
Aquesta és una de les revistes
més importants del panorama
musical a Catalunya. Actualitat
sobre el pop i rock català,
monogràfics, concerts...

VIAJES NATIONAL
GEOGRAPHIC
Amb
aquesta
revista
descobriràs ciutats i racons
extraordinaris
d’arreu
del
planeta.
Amb
fotografies
espectaculars i articles d’alt
nivell.

COCINA FÁCIL
Amb
aquesta
revista
aprendràs plats molt variats,
per degustar amb tota la
família, d’una forma senzilla i
pas a pas.

FOTOGRAMAS
Amb Fotogramas estaràs
informat de les novetats
cinematogràfiques, de les
estrenes i amb reportatges
sobre els actors i actrius més
importants del moment.

CUINA
Cuina és una revista que ens
aproxima a l’art de la cuina.
Amb
reportatges
molt
interessants sobre els productes
de temporada, tendències...

LA CULTURA A PROP TEU
ACCEDEIX I CONSULTA !

WWW.EBIBLIO.CAT

